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Fra: Gaute Øvrebotten 
Sendt: 22. mars 2021 10:07 
Til: Leif Arne Vesteraas 
Emne: X-KNF - status per 22.3.2021 
 
Viser til ordførers bestilling av statusrapport. 
 
Status for ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020-2021 per 22.3.2021 
 
Tildeling fra departementet (2020): 1 039 075 kr 
Søknadsfrist er p.t. 31. mars.  
 
Det er hittil mottatt ti søknader og fattet ni tildelingsvedtak. Ett vedtak er nullet fordi søker ikke 
sendte inn aksept av vilkår. Tildeling er tilbakeført rammen. 
 
De åtte tildelingene er: 

 Aleksandersen Lyd og Lys AS: 36 500 kr (sluttutbetaling) 

 Fotograf BT Stokke AS: 44 419 kr (sluttutbetaling) 

 Åstjern: 118 900 kr (tildeling) 

 Lavvoutleie.no: 37 500 kr (tildeling) 

 RB Fysio AS: 31 250 kr (tildeling) 

 Sanner Hotell AS: 70 000 kr (tildeling) 

 Lygnasæter AS: 355 000 kr (tildeling) 

 Bakgården (Tråkk Inn AS): 113 850 kr (tildeling) 

To prosjekt er, som vist, fullført; og sluttutbetaling er gjennomført. Prosjektene skal være fullført 
og sluttrapportert per 31. august. 

 
Rest ramme per 22.3.3031: 231 656 kr. En søknad er, som nevnt over, under behandling per dato.  
 
Rådmannen vurderer å bruke restmidlene (anslagsvis 75 000 kr) til generell markedsføring av Gran 
som reisemål for dagsbesøk, med fokus på overnattingsbedrifter, mat og opplevelser, og handel. 
Planlagt kampanjeperiode mai-august; må justeres i lys av Covid-19-restriksjonene.  
 
Merk: Det er ikke sikkert at sum utbetalt tilskudd blir som sum tildelt tilskudd. Det avhenger bl.a. av 
om prosjekt blir fullført som planlagt, og godkjent; og om godkjent regnskap blir som budsjettert. 
Tildeling er gitt med forbehold om at dersom tiltaket får lavere kostnader enn det som ligger til grunn 
for tilskuddet, reduseres tilskuddet tilsvarende. (Tildelingene ligger på 50 % av godkjent 
prosjektkostnad.) Rådmannen må komme tilbake til bruk av eventuelle restmidler per 31. august. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Gaute Øvrebotten 

seniorrådgiver 

97 52 99 08  

gaute.ovrebotten@gran.kommune.no 

 
www.gran.kommune.no 
61 33 84 00 

mailto:gaute.ovrebotten@gran.kommune.no
http://www.gran.kommune.no/


Post til Gran kommune sendes som e-brev til; postmottak@gran.kommune.no;  

eller som brev til: Postboks 41, 2714 JAREN. 

Besøksadresse: Rådhusvegen 39, Jaren 
 

Hvis du ikke er rett mottaker av denne eposten (med vedlegg), vær vennlig slett den og kontakt meg om det som har skjedd. Ikke åpne vedlegg: Vær 
oppmerksom på at dokumentene kan inneholde opplysninger som ikke er ment for andre enn rette mottaker. Bruk eller videresending av disse 
opplysningene er ikke tillatt. Takk. 
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R E F E R A T 
FRA 

DIALOGMØTE VEDRØRENDE SAGATANGEN 
 

 

Dato:    1. mars 2021  

Møteform:  Skype 

Deltakere:  Ordfører Randi Eek Thorsen, Gran kommune 
    Varaordfører Pål‐Arne Oulie, Gran kommune 
    Kommunestyrerepresentant Morten Hagen, Gran kommune 
    Rådmann Torbjørn Hansen, Gran kommune 
    Kommunalsjef Mette Mosby Kristiansen, Gran kommune 

Ordfører Harald Tyrdal, Lunner kommune 
Varaordfører Marthe Grina, Lunner kommune 

    Rådmann Dag Flacké, Lunner kommune 
    Kommunalsjef Solveig Olerud, Lunner kommune 
    Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, Sykehuset Innlandet  
    Prosjektdirektør Jens Schanche Dølør, Sykehuset Innlandet 
    Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet (Prehosp. tjenester) 
    Ass divisjonsdirektør Ane Kaurstad, Sykehuset Innlandet (Gjøvik/Lillehammer) 

Rådgiver Sverre Sætre, Sykehuset Innlandet 
Rådgiver Morten Lang‐Ree, Sykehuset Innlandet  

 
Vedlegg:  Aktivitetstall for desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland   
 

 

Bakgrunnen for møtet 
I forbindelse med vedtak i Gran kommunestyre den 17. desember 2020 om bygging av nytt 

sykehjem på Sagatangen, ble det også stilt noen spørsmål til Sykehuset Innlandet, jfr epost 

fra ordfører Randi Eek Thorsen til Sykehuset Innlandet datert 21. desember 2020:  

 Hvilke forhold må være avklart og hvilke vedtak må være på plass før SI kan inngå en avtale med Gran 
kommune med sikte på prosjektering og bygging av et LMS?  

 Vil det være mulig å inngå skriftlig avtale med Gran kommune, som vertskommune for et LMS, før 
Statsbudsjettet for 2022 er vedtatt? I så fall når? 

 Når anser dere det som realistisk at dere kan starte samtidig prosjektering og bygging med Gran 
kommune for nytt helse‐ og omsorgssenter inklusiv et LMS? 
 

Med bakgrunn henvendelsen fra ordføreren i Gran kommune, foreslo administrerende 

direktør i Sykehuset Innlandet at det ble avholdt et møte for å besvare kommunens 

spørsmål, hvor også Lunner kommune ble invitert til å delta. 

 



Konklusjon fra møtet 
Møtet ble innledet med en gjennomgang av aktivitetstall for desentraliserte 

spesialisthelsetjenester på Hadeland. Etter en dialog om saken generelt ble det konkludert 

med følgende: 

1. Med bakgrunn i at det har gått noe tid siden omforent Samarbeidsplattform av 15. 
november 2017 ble signert, er det enighet om at det foretas en gjennomgang og 
kvalitetssikring av Samarbeidsplattformen som en viktig rammeforutsetning for 
videre planlegging og samarbeid. 
 

2. I og med at det har tatt lengre tid å komme i gang med bygging av Sagatangen enn 
opprinnelig planlagt, vil ferdigstillelse av Sagatangen i større grad sammenfalle med 
utløp av Sykehuset Innlandet sine leieavtaler på Smietorget og Gran Helsesenter AS. 
Det er derfor enighet om å se på muligheten for å etablere 
kommunale/interkommunale tjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester i 
ett og samme byggetrinn. 
(Sagatangen planlegges ferdigstilt i 2024/2025 og Sykehuset Innlandet sine 
leieavtaler med Gran Helsesenter AS og Smietorget går ut henholdsvis 2024 og 2025).  
 

3. Det er forståelse for at Sykehuset Innlandet må ta forbehold om hvilken løsning 
helseministeren ender opp med for framtidig sykehusstruktur i Innlandet når det 
gjelder innhold og innretning på et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbudet på 
Hadeland.  
 
I utgangspunktet tar Sykehuset Innlandet sikte på flytte eksisterende desentraliserte 
spesialisthelsetjenester på Hadeland til Sagatangen (DPS poliklinikk fra Smietorget og 
somatiske spesialistpoliklinikker og skjelettrøntgen fra Gran Helsesenter/Hadeland 
spesialistsenter).   
 

4. Det er enighet om å oppnevne arbeidsgruppe med representant(er) fra Gran 
kommune, Lunner kommune og Sykehuset Innlandet til å fremme forslag til hvordan 
det videre samarbeidet skal organiseres. Arbeidsgruppens mandat vil være: 

a. Gjennomgå og evt foreslå justeringer i Samarbeidsplattformen av 15. 
november 2017 

b. Avklare eventuelle rammebetingelser og planforutsetninger som ikke 
omfattes av Samarbeidsplattformen 

c. Vurdere behovet for intensjonsavtale  
d. Gjennomgå tentativ fremdriftsplan for prosjektet 
e. Avklare roller, ansvar og organisering av samarbeidet 

 

Lunner kommune, Gran kommune og Sykehuset Innlandet peker så raskt som mulig ut sine 

representanter til arbeidsgruppen (1‐2 personer). Navnene meldes foreløpig til Morten Lang‐

Ree (Morten.Lang‐Ree@sykehuset‐innlandet.no) som sammen med Gran kommune tar 

initiativ til et første møte. Det tas sikte på å avholde møtene i arbeidsgruppen som fysiske 

møter. 

 



Eventuelt/Mammografibussen 
På vegne av kvinner på Hadeland over 70 år som ikke får tilbud om mammografiscreening 

fra Mammografibussen, tok Randi Eek Thorsen opp spørsmålet om disse kvinnene selv kan 

bestille time og bekoste utgiftene til mammografiscreening fra Mammografibussen. 

Alice Beathe Andersgaard informerte om at det er Mammografiprogrammet i regi av 

Kreftregisteret som organiserer Mammografibussen og at dette ligger utenfor Sykehuset 

Innlandet sitt ansvarsområde. 

Randi Eek Thorsen tok dette til orientering. 

 

 

Morten Lang‐Ree 
Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG  



AKTIVITETSTALL FOR DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND  

 

 

 

Somatiske polikliniske besøk Gran totalt 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psykisk helsevern Gran ‐ totalt 

 



Politidirektoratet

Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo Tlf: (+47) 23 36 41 00 Org. nr: 982531950 
E-post: politidirektoratet@politiet.no www.politiet.no

Gran kommune Politidirektoratet

Deres referanse: Vår referanse: Dato:
19/02020 20/160046 - 2 11.02.2021

Oversendelse av lokal politivedtekt for legalitetskontroll - Gran kommune

Politidirektoratet viser til oversendelse av ny politivedtekt datert 21. desember 2020 fra Gran 
kommune, Innlandet fylke, for stadfesting.

Politidirektoratet stadfester med de endringer som måtte fremkomme av merknadene til 
paragrafene i Gran kommunestyres vedtak av 17. desember 2020 om ny politivedtekt for Gran 
kommune, Innlandet fylke, jf. lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14, jf. 
Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. november 2000 nr. 1151.

Vedtekten lyder:

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., 
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 
bestyrer eiendommen.
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KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 
mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 
holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulerer ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 
strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremkommer av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 
aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved 
bruk av høyttaler o.l.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 
gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet1

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert 
o.l.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 
desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 
dem som ferdes der.

1 Punkt 2, andre setning: Med samtykke fra Politidistriktet kan kravet om innhenting av politiets tillatelse 
fravikes i lokal politivedtekt når det gjelder oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet 31. 
desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en rekke 
kommuner. Lokalt politi skal involveres ved utarbeidelse av eller endringer i lokal politivedtekt, videre skal 
Politidistriktet være høringsinstans. For at bestemmelsen i punkt 2, andre setning skal kunne stadfestes, er det en 
forutsetning at Politidistriktet har gitt samtykke. Dette forutsetter at Politidistriktet er gjort kjent med bestemmelsen, 
og at de tar det opp med kommunen dersom de ikke ønsker en slik ordning.
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KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3-1. Hindringer
På eller utover offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over 
bakken.

§ 3-2. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-3. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 
islagt vann eller sjø.

§ 3-4. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra 
politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.

§ 3-5. Byggevirksomhet
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 
kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til 
vern for publikum.

§ 3-6. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-7. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med 
fare eller ulempe
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§ 3-8. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 
snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-9. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-5, 3-6 og 
3-7 er utført, eller faren eller ulempen som nevnt i § 3-8 ikke lenger er til stede.

KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED 2

§ 4-1. Rengjøring av lys – og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 
eiendommen for snø og is.

§ 4-3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft 
e.l. holdes åpne.

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2 § 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau. Paragrafen er ny og omhandler de 
plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane. Dette er gjort for å synliggjøre at en 
kommune ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at sedvanen er dokumentert. Kommunen må 
dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som ønskes stadfestet, 
jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og avgrensningen av 
området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det er ikke anledning 
til å utvide virkeområdet for plikten.
Gran kommune har ikke dokumentert at det for kommunen foreligger slik sedvane som § 4-4. regulerer.
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2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, 
herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg innretninger og transportmidler;

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 
oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 
eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til 
dem som disponerer eiendommen.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 
andre

§ 5.2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser.
Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes 
virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 
fjernet etter arrangementet.

KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG

§ 6-1. Kirkegård gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 
sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENT PÅ OFFENTLIG STED

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 
som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 
innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
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§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må minimum 2 uker forut for 
arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 
politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder 
også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11gjelder tilsvarende.

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 
foreldre eller andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 
18 år.

KAPITTEL 8. PANTELÅNERVIRKSOMHET

§ 8-1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 
politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommende sin bekostning.

§ 9-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven 
§ 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i Normalpolitivedtekten:

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til 
gjenstander e.l. på eller ut over fortau)

§ 3-8 Fare for takras
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§ 3-9 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig /faren er over

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2 Rydding av snø etter takras

§ 4-3 Vannavløp

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av Gran kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om 
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Gran kommune kan 
ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 9-4. Ikrafttreden
Denne vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 02-03-1998 nr. 226 om politivedtekt for Gran kommune, 
Oppland fylke.

Med hilsen

Anne Lise Fjermeros Benthe Huse
Fungerende seksjonssjef Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Innlandet fimpost@fylkesmannen.no
Innlandet politidistrikt Postboks 355 Hamar



 
 
 
Kommunene på Hadeland ønsker en framtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet med et 
nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua (Moelv), balansert geografisk spredning av de to øvrige 
sykehusene og videre utvikling av prehospiale tjenester og desentrale spesialisthelsetjenester. 
Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland, med samlokalisering av somatikk og psykiatri, 
og et økt antall akuttsenger, vil være en viktig utvikling i samspillet med Sykehuset Innlandet. 
 
Prinsippet om å sentralisere det man må og desentralisere det man kan, mener vi samlet sett vil gi 
det beste helsetilbudet for Hadelands innbyggere. Hadelandskommunene er derfor tilfredse med 
at prosjektgruppen så tydelig peker på etablering av et sterkt lokalmedisinsk senter på Hadeland. 
 
 

1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens 
perspektiv?  

Slik Regionrådet for Hadeland og kommunene hver for seg tidligere har gitt uttrykk for i sine 
høringsuttalelser, er det krevende at våre fagfolk og innbyggere må forholde seg til 
spesialisthelsetjenester som er fordelt på fire somatiske sykehus og to sentralsykehus for psykisk 
helsevern. Ingen andre helseforetak har så mange bygg og lokasjoner som Sykehuset Innlandet. 
 
For kommunene på Hadeland er det avgjørende at ett nytt bygningskompleks gir det beste 
grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne pasientene og som vil bidra til å 
fremme god kvalitet og rasjonell drift i behandlingen. Dette ga vi et klart uttrykk for senest i 2017. 
 
Slik saken nå legges fram til høring, er det igjen med endrede forutsetninger og et annet målbilde. 
Med ett stort akuttsykehus, Mjøssykehuset, i tillegg til et akuttsykehus med flere mulige tilbud, og 
et tredje sykehus for elektiv behandling. 

Det er svært stor avhengighet mellom fagene, og fagmiljøene har vel begrunnede krav og 
forventninger til større fagmiljøer. Vi mener derfor det er en ubetinget fordel for de spesialiserte 
tjenestene som ikke kan desentraliseres, at disse samles på færrest mulige lokasjoner. Det vil også 
være en fordel for pasientene, som slipper å reise mellom flere sykehus i mer sammensatte 
pasientforløp. Som vist i prosjektrapporten vil dette også på sikt være god driftsøkonomi, i alt 
vesentlig på grunn av færre vaktlinjer. 

 

2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig 
sykehusstruktur i Innlandet?  

 
Hadelandskommunenes primære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur for Innlandet er 
det samme som det alltid har vært; Hovedsykehus ved Mjøsbrua og Lokalmedisinsk senter på 
Hadeland. For Hadelands innbyggere ser vi ikke, i en slik modell, at det har noen avgjørende 
betydning hvor et akuttsykehus nr. 2 og hvor et elektivt sykehus plasseres.    
 

Nærmere om Mjøssykehuset. 
Ett nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua innebære i utgangspunktet lenger reiseveg til akutt behandling 
for Lunner og Gran sine innbyggere. Denne ulempen mener vi allikevel oppveies av Mjøssykehusets 
samling av spesialistfunksjoner kombinert med styrket desetralisert tilbud. Plassering av 
hovedsykehuset lenger i retning Hamar er problematisk sett fra Hadeland. Ikke bare på grunn av 
ytterligere kilometer, men også fordi kollektivtilbudet mellom Hadeland og Østsida av Mjøsa er svært 
dårlig. Når våre innbyggere i tillegg har sykehus fra andre sykehusregioner betydelig nærmere og 
lettere tilgjengelig, er det en reell fare for betydelig økt pasientlekkasje. Med ditto negative 
økonomiske konsekvenser for Sykehuset Innlandet. Etter prosjektgruppens forslag om plassering 



av hovedsykehus på Brumunddal ble det umiddelbart reist en interpellasjon i Lunner 
kommunestyre med vedtak om å utrede alternativ sykehustilknytning.  Plassering av 
Mjøssykehuset på Moelv ligger derfor fast i både vårt primære og sekundære alternativ.  

  

Nærmere om Akuttsykehus og Elektivt sykehus. 
Plasseringen av de to øvrige sykehusene vil som nevnt ha liten betydning for Hadelands innbygger. 
En geografisk balansert plassering ser vi allikevel vil være avgjørende viktig for andre deler av 
vårt store fylke, og dermed for oppslutningen om en hovedsykehusmodell. 
 
Etter vårt syn bør Staten bidra til å understøtte annen infrastruktur for de byene som «mister sine 
sykehus» eller som må skalere dem betydelig ned. Dette er vesentlig for å få aksept, særlig fra 
vertskommunene for eksisterende sykehus, uansett løsning. Byene som taper store arbeidsplasser 
bør ved statlig og regional innsats «vinne noe annet», noe som sikrer en rimelig vekstkraft på 
andre områder. Problemet for både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir 
uansett å få tak i nok fagfolk, ikke omvendt. 

  
Gitt at Moelv er fastpunktet for Mjøssykehuset og Akuttsykehuset på Lillehammer bør det Elektive 
sykehuset plasseres på Elverum og samtidig inkludere noen akuttilbud, for eksempel en 
fødeavdeling. I et slikt scenario bør Gjøvik styrkes med for eksempel et utviklings- og 
forskningsenhet i tillegg til Lokalmedisinsk senter. Slik kan SI styrke sitt samarbeid med NTNU.  
Gitt at Akuttsykehuset plasseres på Elverum bør det Elektive sykehuset plasseres på Gjøvik eller 
Lillehammer.  

 

Etablere et lokalmedisinsk senter på Hadeland, i samarbeid med kommunene Gran og Lunner. 
Sykehuset Innlandet har som mål å desentralisere helsetjenestene i så stor grad som mulig, en 
strategi vi helhjertet støtter. Framskrivningene for 2040 viser at det vil bo om lag 18 000 personer 
i Valdres, om lag 18 000 personer i Nord-Gudbrandsdal og om lag 26 000 på Hadeland. I 
prosjektrapporten antas at om lag 30 prosent av alle polikliniske konsultasjoner for disse til 
sammen 62 000 innbyggere vil kunne foregå i lokalmedisinske sentre. Dette utgjør om lag 20 000 
konsultasjoner. Hadelands «andel» utgjør hele 8 300 spesialistkonsultasjoner årlig. Lunner og 
Gran kommuner er tilfreds med at prosjektgruppen så tydelig knytter en forutsetning om et sterkt 
lokalmedisinsk senter på Hadeland til det foretrukne alternativet for en helhetlig løsning for 
fremtidig sykehusstruktur. 

 

3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  

 

Kommunene på Hadeland mener prosjektgruppen har begått en stor feil ved å bevege det de aller 
fleste oppfattet som fastpunktet, nemlig Hovedsykehus ved Mjøsbrua. Skal nye Innlandet fylke 
lykkes er en balansert utvikling av alle Mjøsbyene en forutsetning. Hvis ikke er det grunn til å 
frykte en framtid preget av kontraproduktive drakamper, i stedet for utvikling. Dette vil også gå ut 
over distriktene.  Mjøssykehuset oppleves også å være en «rettferdig» plassering med tanke på 
tilgjengelighet for innbyggerne i storfylket.  

Vi mener også at nærheten til studietilbudet og forskningsmiljøet ved NTNU Gjøvik er 
undervurdert i samfunnsanalysen. Det faktum at reisetiden fra Gjøvik til Mjøsbrua vil kortes 
kraftig ned når 4-felts motorvei fra Mjøsbrua til Hunndalen nå er vedtatt må vektlegges og vil 
påvirke samfunnsanalysens grunnlag.  

 



4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt 
bidra til å gjøre den anbefalte løsningen bedre?  

 

Det elektive sykehuset bør gis mulighet for å utvide sin funksjon innen indremedisin. Dette kan 
gi muligheten for å etablere en poliklinikk for øyeblikkelig hjelp innen indremedisin som er 
kveldsåpen. På den måten vil det bidra til at det er kompetanse og kapasitet for vurdering av 
pasienter ved det elektive sykehuset på dag- og kveldstid.  

 

Et lokalmedisinsk senter på Hadeland vil ha en interkommunal intermediæravdeling med 
kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. Det vil være viktig å ha et tilbud på kveld og helg for 
poliklinisk avklaring med tilbud innen biokjemi, enklere bildediagnostikk og 
spesialistvurderinger. Mange pasienter kan da «snus i døren» (såkalt «akutt utskrivning»), 
tilbake til en kommunal seng og trenger følgelig ikke oppta en seng ved Mjøssykehuset. 
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Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal 

Adresse  Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

Telefon  61 33 84 00 

E-post  postmottak@gran.kommune.no 

Internett  www.gran.kommune.no/landbruk 
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1. OM ÅRSMELDINGA 

 

1.1 HENSIKTEN MED ÅRSMELDING 

 Gi en kort oversikt over årets aktivitet 

 Vise ressursbruken for kontoret 

 Være en informasjonskanal til de deltakende kommunene i vertkommunesamarbeidet 

1.2 HVEM SKAL BRUKE ÅRSMELDINGA 

 Deltakende kommuner i vertskommunesamarbeidet 

 Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal 

 

2. ÅRSMELDING 

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal er et felles landbrukskontor for kommunene Gran, 
Lunner, Jevnaker og Nittedal. 

2.1 BEMANNING 

Ved utgangen av 2020 består kontoret av 9 ansatte. Disse utgjør 8,7 årsverk for Landbrukskontoret. 

Vi har også prosjektleder for vannområde Randsfjorden i 0,5 årsverk, og prosjektleder for prosjektet 

Den dyktige bonden i 1,0 årsverk. Nærværet var 99,9 %. 

Personalet har gjort en fantastisk jobb i 2020 og greid å ta unna arbeidsoppgaver og tilpasse seg ny 

situasjon med 4 kommuner i 2 regioner. Oppe i dette ble 2020 et unntaksår verden over med 

utbrudd av Koronavirus. For å unngå/begrense Koronasmitte har Landbrukskontoret for Hadeland og 

Nitteal som ellers i samfunnet, fulgt nasjonale og lokale retningslinjer hva gjelder smittevern. Fram til 

september/oktober har dette i stor grad dreid seg om desinfisering av kontaktpunkter, å begrense 

antall møtedeltakere, samt å opprettholde avstand på minimum 1 meter mellom personer. Fra 

oktober/november har det vært praktisert hjemmekontor for de med mulighet for det, og all 

møtevirksomhet og seminarer har skjedd via videolinker. 

2.2 ØKONOMI 

Regnskap 2020 – nøkkeltall (1000 kroner): 

Tekst Budsjett 2020 Regnskap 2020 

Sum utgifter 8.704 8.092 

Sum inntekter - 5.017 - 4.515 

Resultat 3.687 3.577 

Resultatet er å forstå som Gran sitt netto-budsjett/-resultat. 

Vi hadde vakanser i noen stillinger fra nyttår, men mannskapet kom på plass i løpet av mai 2020. 

Dette er bakgrunnen for noe mindre personalutgifter enn budsjettert. 

Prosjektet «Den dyktige bonden» har gått gjennom sitt andre prosjektår i 2020. Økonomien til dette 
prosjektet og til prosjekt vannområde Randsfjorden er lagt ut på eget ansvarsområde og inngår ikke i 
regnskapstallene ovenfor.  
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Med stadig økende arbeidsoppgaver, spesielt innen kontroll, og mer komplisert 

saksbehandling/saksbehandlingsrutiner, er det vanskelig å løse pålagte oppgaver generelt og spesielt 

med den kvalitet vi ønsker og som Statsforvalteren forventer. Vi må prioritere blant oppgavene og 

løse oppgavene «godt nok». 

 

Bidrag fra deltakende kommuner: 

Kommune Bidrag (kroner) 

Lunner 1.667.323 

Jevnaker 849.222 

Nittedal 1.387.981 

 

2.3 OPPGAVER 

 

 Tilskuddsforvaltning (veiledning, søknadsbehandling og kontroll) 

- Produksjonstilskudd (PT) 
- Regionalt miljøtilskudd (RMP) 
- Dreneringstilskudd 
- Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
- Utvalgt kulturlandskap (UKL) 
- Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
- Tilskudd til tiltak i beiteområder 
- Tilskudd til organisert beitebruk 
- Fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv 

 

 Lovsaksbehandling (veiledning, søknadsbehandling)  

- Jordloven 
o Delingssaker 
o Omdisponering 
o Nydyrking 
o Skogsveger/landbruksveger 
o Erstatning ved produksjonssvikt 
o Driveplikt 

- Konsesjonsloven 
o Konsesjonsøknader 
o Egenerklæringer om konsesjonsfrihet 
o Bo- og driveplikt 

- Skogbruksloven 
o Skogfond 
o Områdetakst (?) 

- Markaloven 
o Hogstmeldinger 

- Forurensningsloven 
o Gjødselvareforskriften - landbruksforurensning 
o Bakkeplanering  

- Viltloven 
o Generell viltforvaltning 
o Fallvilt 
o Skadefelling 
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- Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 
o Organisere veterinærvakt 

 

 Næringsutvikling 

- Førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge for investerings- og bedriftsutviklingmidler (IBU-
midler) knyttet til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer 

 

 Arbeidsområder for øvrig 

- Landbruksfaglige innspill og deltagelse i planprosesser 
- Gjerde og beitespørsmål 
- Arbeid med å utvikle lokalmat 
- Arbeid med å utvikle bioenergi 
- Bistand til beitenæringa 
- Oppfølging av landbruksregisteret 
- Ajourføring av AR5 
- Sekretærfunksjon for Landbrukets Fgråd Hadeland 
- Kontaktutvalget for skogbruk 
- Klimaarbeid rettet mot Landbruket 
- Oppfølging av vanndirektiv 
- Oppfølging av samarbeidsavtale mellom KS og Mattilsynet 
- Rådgiver for kommunene som jord og skogeiere 

 
+ prosjektarbeid – for tiden «Den dyktige bonden» og «Vannområde Randsfjorden» 
 

2.4 LANDBRUKET PÅ HADELAND 

Tabellen under viser summerte tall for kommunene. For 2015-2019 gjelder dette for Gran, Lunner og 

Jevnaker, mens Nittedal er inkludert først fra 2020. 

 

Driftsstatistikk 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Behandlede 

konsesjonssøknader på 

fast eiendom 

8 18 18 12 17 13 

Behandlede søknader 

om fritak fra bo- og 

driveplikt 

3 5 3 0 6 1 

Behandlede søknader 

om deling (jordloven § 

12) 

     17 

Behandlede søknader 

om omdisponering 

(jordloven § 9) 

     7 

Behandlede søknader 

om nydyrking 

     1 

Produksjonstilskudd, 

søkere totalt/søkere 

med dyr 

464/234 464/229 456/241 446/222 434 482/229 
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IBU-saker tradisjonelt 

landbruk, innvilgede 

2 5 6 10 2 2 

IBU-saker 

tilleggsnæringer, 

innvilgede 

3 9 2 0 2 3 

Spesielle miljøtiltak i 

jordbruk (SMIL). Antall 

søknader 

omsøkt/innvilget 

29/20 15/8 24/17 17/11 17/10 33/22 

G: 14/12 

L: 1/1 

J: 1/1 

N: 17/8 

Tilskudd i kroner til 

skogbruket 

1.734.515 2.367.552 4.563.045 2.632.365 4.568.839 4.016.593 

Dekar redusert 

jordarbeiding - åker i 

stubb 

23 850 23 755 26 797 20 634 24 000 22 947 

G: 13 341 

L: 5 205 

J: 1 627 

N: 2 774 

Tiltak vedrørende 

skogkultur, registrert i 

skogfond. Areal i daa 

9 864 8 363 5 371 10 139 13 949 14 810 

Tildelt elgkvote / skutt 

elg 

285/165 287/151 282/126 225/112 225/131 253/148 

Tildelt hjortekvote/ 

skutt hjort 

93/22 58/25 91/46 1022/29 102/22 108/38 

 

Jordbruk 

Kommune 

År Antall 

driftsenheter 

Jordbruksareal, 

daa 

Areal pr. 

driftsenhet daa 

Gran     

 1989 761 74 894 98 

 1999 429 76 104 177 

 2015 293 70 374 240 

 2018 278 71 488 257 

 2019 265 70 128 264 

 2020 273 72 068 263 

Lunner     

 1989 284 27 930 98 

 1999 158 27 418 174 

 2015 113 27 354 242 

 2018 110 28 777 262 

 2019 107 28 400 265 

 2020 108 28 320 262 
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Jevnaker     

 1989 133 15 380 116 

 1999 74 15 230 206 

 2015 56 13 931 249 

 2018 57 14 808 260 

 2019 59 14 236 241 

 2020 57 14 255 250 

Hadeland     

 1989 1 178 118 204 100 

 1999 661 118 752 180 

 2015 462 111 659 242 

 2018 446 115 073 258 

 2019 431 112 749 262 

 2020 438 114 643 261 

Nittedal     

 2018 46 13 863 301 

 2019 46 13 954 303 

 2020 44 13 624 309 

Kilde: Landbrukstelling Søknad om produksjonstilskudd. 

 

 

Husdyr Lunner Jevnaker 

Antall/driftsenhet

er 

2010 2018 2019 2020 2010 2018 2019 2020 

Mjølkeku 385/1

7 

260/1

0 

248/9 250/9 204/10 201/8 197/8 200/8 

Ammeku 171/1

0 

348/1

5 

385/1

4 

439/14 306/13 428/12 428/12 447/14 

Øvrige storfe 1157/

28 

1230/

27 

1188/

25 

1322/26 740/21 953/18 1009/1

8 

1121/1

9 

Sau 1468/

25 

1971/

24 

1353/

22 

1581/22 899/13 1072/1

7 

892/16 941/16 

Avlsgris 56/1 45/1 54/1 54/1 84/5 24/1 24/1 0/0 

 

 

 

 



 

 

LANDBRUKSONTORET FOR HADELAND OG NITTEDAL 8 ÅRSMELDING 2020 

Husdyr Gran Hadeland 

Antall/driftsenhet

er 

2015 2018 2019 2020 2015 2018 2019 2020 

Mjølkeku 784/2

1 

754/1

9 

754/1

8 

794/17 1342/4

1 

1207/

37 

1199/

35 

1244/34 

Ammeku 1201/

49 

1377/

53 

1359/

50 

1495/5

5 

1740/7

3 

2158/

80 

2172/

76 

2381/83 

Øvrige storfe 4500/

66 

4929/

68 

4797/

64 

5135/6

4 

6467/1

09 

7024/

111 

6994/

107 

7578/109 

Sau 3151/

55 

3303/

46 

3082/

46 

2806/4

6 

6315/9

7 

6497/

87 

5327/

84 

5328/84 

Avlsgris 375/1

0 

215/8 188/7 168/6 458/13 291/1

0 

266/9 222/7 

 

 

Husdyr Nittedal 

Antall/driftsenhet

er 

2018 2019 2020 

Mjølkeku 47/1 43/1 0/0 

Ammeku 87/4 83/5 92/6 

Øvrige storfe 209/6 204/8 244/9 

Sau 159/5 127/5 102/4 

Avlsgris 23/1 23/1 21/1 
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3. FRAMTIDSBETRAKTNING 

 

Hadeland og Nittedal skal i 2030 ha: 

- Et offensivt landbruk med økt produksjon og verdiskapning 

- Et levende og vakkert kulturlandskap 

- Et landbruk på lag med miljøet 

3.1 DELMÅL 

Lov- og tilskuddsforvaltning 

 Løse lovpålagte oppgaver på en korrekt måte, innenfor akseptabel tid 

 Sørge for at den sentrale landbrukspolitikken gjennomføres lokalt 

 

Næringsutvikling 

 Bidra til å opprettholde og videreutvikle et aktivt landbruk på Hadeland 

 Mat- og virkesproduksjonen på Hadeland skal øke  

 Bidra til økt beitebruk 

 Bidra til utvikling av landbruksbasert næringsutvikling (tilleggsnæringer) 

 Jobbe for å øke økologisk produksjon i tråd med sentrale mål 

 Bidra til gode skogsveger for god utnyttelse produktivt skogareal 

 God oversikt over skogressursene for rett utnytting  

Arealforvaltning 

 Ta vare på landbrukets ressurser og naturmangfoldet i samfunnsutviklingen – gjennom 

overordnet planarbeid 

 Sørge for at omdisponering av dyrket mark reduseres til et minimum jmf. Stortingets mål om 

omdisponering av dyrket mark 

Klima, miljø og kulturlandskapet 

 Jobbe for å redusere klimautslippene fra landbruket og øke CO2-opptaket i skogbruket 

 Bidra til at verdiene i kulturlandskapet opprettholdes 

 Bidra til redusert forurensning fra landbruket 

 Bidra til at landbruket tilpasser seg samfunnets miljøkrav og utfordringer 

 Jobbe for å opprettholde det biologiske mangfoldet i Gran kommune 

 

Informasjonsarbeid 

 Veilede de som driver aktivt landbruk i dag, samt kommende brukere 

 Være en faglig ressurs internt i kommunene og eksternt 

Arbeidsmiljø 

 Ha et godt arbeidsmiljø som sikrer høy tilstedeværelse 
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3.1 UTFORDRINGER 

 Krevende å forholde seg til 2 regioner (Innlandet og Viken) med ulik forvaltningspraksis. 

 Ressurskrevende å behandle klagesaker når Statsforvalteren har lagt seg på et nytt nivå når 

det gjelder krav til begrunnelser, samt manglende veiledning til landbrukskontorene 

 Regionreform for øvrig – nye arbeidsoppgaver fra fylket fra 2020. 

 Videreføre integrering av Nittedal i vertskommunesamarbeidet, både som kommune og 

landbruksnæring. Korona-situasjonen i 2020 satte litt brems på dette arbeidet på noen felter. 

 Arbeidsomfanget med kontroll av ordninger og søknader har økt, da det er et krav fra 

Statsforvalteren til detaljerte kontrollplaner, forhåndsvarslinger, vedtak og rapportering. 

 Merarbeid som følge av økt rovdyrtrykk i beiteområdene.  
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 
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Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
 2021/7379-2 

Ingrid Rindal Øvsteng 
25.03.2021 

 

Planprogram på høring - Regional plan for samfunnssikkerhet 
 
Innlandsstrategien har fastsatt Innlandets visjon, eventyrlige muligheter. Det betyr et fylke 
med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, 
industri, landbruk og reiseliv. 

Vi skal jobbe for å realisere eventyrlige muligheter i Innlandet gjennom 
• bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 
• levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 
• at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

 
Innlandsstrategien fastsetter at det skal utarbeides tre nye regionale planer: 

• Regional plan for det inkluderende Innlandet 
• Regional plan for samfunnssikkerhet 
• Regional plan for klima, energi og miljø 

 
For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet (Plan- og bygningsloven §4-1). 

Innlandet fylkeskommune legger nå forslag til planprogram for Regional plan for 
samfunnssikkerhet ut til høring/offentlig ettersyn samtidig med at vi varsler planoppstart.  

Vi ønsker å få deres tilbakemelding på  

• forslag til innretning og struktur på planen 
• tematikk som nye planer skal omhandle 
• kunnskapsgrunnlag for ny plan 
• medvirkning og involvering 

 
Fristen for å sende inn innspill er 07.05.2021. 
Innspill sendes på e-post til post@innlandetfylke.no 
Vi ber om at innspill merkes «sak 2021/7379 Regional plan for samfunnssikkerhet» 
 
I forbindelse med at vi sender planprogram på høring, arrangerer vi webinar på Microsoft 
Teams torsdag 8.april kl. 10.00-11.00.  
 

mailto:post@innlandetfylke.no
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Bruk denne lenken for å delta på webinaret1  
 
Webinaret vil i etterkant kunne ses i opptak på vår hjemmeside: www.innlandetfylke.no 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Rindal Øvsteng 
Rådgiver 
Strategi og utvikling 
Samferdsel 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
Vedlegg 
1 Planprogram RP samfunnssikkerhet_ høringsversjon 23.mars 2021 
2 Regional plan for samfunnssikkerhet, forslag til planprogram - saksfremlegg til FU 
3 Saksprotokoll FU_23032021_Planprogram_RPsamfunnssikkerhet 
4 Høringsinteressenter 25.03.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Du kan også kopiere denne lenken for å delta på webinaret 8.april: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzIxMDMxMjgtZTFiZi00ZGQ5LTg0YTgtNjljNjJkYmJlNjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%220a4fbd38-8e53-49b8-
a817-2d2c252be0a6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIxMDMxMjgtZTFiZi00ZGQ5LTg0YTgtNjljNjJkYmJlNjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%220a4fbd38-8e53-49b8-a817-2d2c252be0a6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIxMDMxMjgtZTFiZi00ZGQ5LTg0YTgtNjljNjJkYmJlNjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%220a4fbd38-8e53-49b8-a817-2d2c252be0a6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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   Tre regionale planer skal utarbeides – nå er planprogrammene på høring 

Forslag til planprogram legges nå ut til offentlig ettersyn samtidig med at det varsles 

oppstart av tre regionale planer. Høringsperioden for planprogrammet er en sentral 

del av prosess- og medvirkningsarbeidet. Denne vil vare fra 25. mars til 7. mai 2021. 

  Vi inviterer alle Innlandssamfunnets aktører til å ta del i dette arbeidet. 

 

Velkommen til å gi høringsinnspill! 
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Forord 

Ved fylkesordfører. Skrives etter sluttbehandling i juni 2021.  
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Plan- og bygningsloven § 4-1 fastsetter krav til planprogram 

For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av 

planoppstart. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten. Dersom berørte 

regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 

planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette 

framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. 
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1. Innledning 
Innlandets visjon, eventyrlige muligheter, betyr et fylke med sterke røtter og store drømmer, 

med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv. 

Regionalt planarbeid er forankret i Innlandsstrategien, vedtatt av Fylkestinget 23.09.2020. 

Innlandsstrategien gir retning for prioritert politikk for perioden 2020-2024. Vårt felles 

prosjekt er å bygge Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, 

forvaltningsnivåer og sektorer.  

Innlandsstrategien fastsetter at det skal utarbeides tre nye regionale planer: 

• regional plan for det inkluderende Innlandet 

• regional plan for samfunnssikkerhet 

• regional plan for klima, energi og miljø 

 

Innlandsstrategien legger videre FNs bærekraftmål til grunn og fastslår tre langsiktige 

utviklingsmål som planene skal bygge opp om: 

• bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 

• levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 

• at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

 

For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet (plan- og bygningsloven § 4-1).  

Planprogrammet er «oppskriften» på hvordan planarbeidet skal foregå. Det gjør rede for 

hvilke temaer som ny plan skal omhandle, utfordringer og muligheter innenfor tematikken, 

kunnskapsgrunnlaget dette skal bygges på, organisering og ledelse av planarbeidet, 

medvirkning og involvering, kommunikasjon for planprosessen, ressurser og kompetanse. 

Grensesnittet mellom de tre planene skal vises i planprogrammet.  

 

Figur 1: Utarbeidelsen av regionale planer i Innlandet. 
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2. Bakgrunn og formål 
Innlandet er i all hovedsak et trygt sted å bo og oppholde seg. Regional plan for 

samfunnssikkerhet skal bidra til et enda tryggere Innlandssamfunn. Planen skal ivareta et 

komplekst felt der mange aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor må samarbeide. 

Innlandet fylkeskommune har en samfunnsutviklerrolle og skal ta ansvar for en helhetlig og 

ønsket utvikling i fylket (Meld. St. 5 2019-2020). Målet er å sikre Innlandet i en framtid med et 

skiftende trusselbilde, klimaendringer og stor mobilitet i befolkningen.  

Innlandet står overfor samfunnsendringer der befolkningssammensetning, klima, 

næringsstruktur og kommunikasjon kan gi konsekvenser for samfunnssikkerheten og 

beredskapen. Naturfarer av ulik art og tilsiktede hendelser1 er to av flere forhold som kan 

påvirke samfunnskritiske funksjoner og sette liv og helse i fare. 

Koronapandemien har fra våren 2020 vist at beredskap og samfunnssikkerhet med tanke på 

allmennfarlig smittsom sykdom må få større oppmerksomhet. Pandemien har hatt stor 

innvirkning på stabiliteten i samfunnet og ført til dels inngripende tiltak i folks liv. Pandemien 

har vist oss hvor viktig det er å ha en velfungerende digital infrastruktur i hele fylket, og å ha 

beredskap på andre sentrale områder, spesielt i de store hyttekommunene. 

Innlandets infrastruktur omfatter både nasjonal, regional og grensekryssende infrastruktur 

(veg, bane, strøm, IKT, vann) som er av stor betydning for næringsliv, økonomisk utvikling, 

bosetting og livskvalitet både i Innlandet, tilgrensende landsdeler og for landet som helhet. 

En sikker infrastruktur er en forutsetning for å kunne ivareta samfunnssikkerheten både 

nasjonalt og regionalt, nord-sør og øst-vest. Digital infrastruktur er avgjørende for ulike 

samfunnsfunksjoner og for at innbyggere og deltidsinnbyggere får tilgang til nødvendige og 

livsviktige varer og tjenester.  

Ansvarsprinsippet ligger til grunn for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det 

innebærer at den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også 

har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære 

hendelser på området. Den ansvarlige instansen må ta stilling til hva som er akseptabel 

risiko. 

Kommunene er en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet og har beredskapsplikt. 

Kommunene skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. De skal jobbe systematisk og 

helhetlig med samfunnsikkerhetsarbeidet og er lovpålagt å gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyser og på bakgrunn av disse utarbeide beredskapsplaner. Det er 

statsforvalteren som har ansvar for tilsyn av dette, og at kommunene jevnlig gjennomfører 

øvelser. 

 

1 Med tilsiktet handling menes en uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med 
hensikt (NS 5830:2012 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Terminologi). 
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Statsforvalteren er den sentrale regionale aktøren innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet, og 

har ansvar for samordning på feltet i normalsituasjoner og kriser. Statsforvalteren skal også 

samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i fylket. Statsforvalteren skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket 

(fylkesROS) minimum hvert fjerde år, eller når situasjonen tilsier det.  

 Planens formål 
Regional plan for samfunnssikkerhet skal være en overordnet og samlende plan som gir 

forutsigbarhet og langsiktighet for samfunnssikkerheten i Innlandet, på tvers av 

organisasjon- og kommunegrenser. Den skal omsette nasjonale mål og retningslinjer til gode 

helhetsløsninger, og bidra til en felles forståelse for Innlandets risikobilde og hva som skal til 

for å sikre Innlandet i en tid med skiftende trusselbilde, klimaendringer og stor mobilitet i 

befolkningen. Planen skal vise ett samlet og relevant risiko- og sårbarhetsbilde for Innlandet. 

Det er viktig å bygge robuste steder og regioner. Dette bygges gjennom to hovedområder;  

• minske sannsynligheten for uønskede hendelser og  

• minske konsekvensene når uønskede hendelser skjer  

Et robust samfunn er et samfunn som har gjort gode grep for å redusere faren for uønskede 

hendelser og dessuten har god evne til å håndtere dem dersom de oppstår.  

Vi må planlegge for å kunne håndtere et bredt spekter av hendelser, fra risikoer knyttet til 

ekstremvær og flom til storulykker, epidemier og tilsiktede hendelser. Innbyggerne må føle 

trygghet for at beredskapsaktørene på tvers av fag og nivå kjenner hverandre, samarbeider 

godt og er tilstrekkelig øvd på det risiko- og sårbarhetsbildet som gjelder for Innlandet.  

Formålet med regional plan for samfunnssikkerhet er å: 

Tydeliggjøre og videreutvikle samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Innlandet, og 

ivareta samfunnssikkerheten der Innlandets risikobilde ses i et bredt perspektiv. 

Planen vil inneholde en handlingsdel, men det er viktig å understreke at planen skal vektlegge 

det forebyggende i beredskapsarbeidet og må derfor ikke ses på som en operativ 

beredskapsplan.  

 Planens virkning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 8-2 skal regional plan legges til grunn for regionale 

organers virksomhet, for kommunal og statlig planlegging, og virksomheter i regionen.  

 

En regional plan blir vedtatt av fylkestinget. Planen skal følges opp i kommuner, hos statlige 

og regionale myndigheter og etater. Dette gjøres i deres egne beredskapshåndteringer og 

risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 

Regional plan for samfunnssikkerhet vil erstatte gjeldende regionale planer for 

samfunnssikkerhet i henholdsvis Oppland og Hedmark. 
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 Planens oppbygging 
Regional plan for samfunnssikkerhet vil bygges opp rundt fire hoveddeler: 

1 Bakgrunn, mål og strategier for arbeidet 

Mål og strategier vil stå sentralt i planarbeidet. Målene skal bygge videre på målene fra 

Innlandsstrategien og må utarbeides i samarbeid med relevante aktører. Strategiene må 

utformes på en slik måte at de kan møte et risikobilde i endring. Det er særlig viktig med 

politisk forankring og eierskap til de overordnede målene og strategiene, både på kommune- 

og regionnivå. 

2 Introduksjon til området samfunnssikkerhet og beredskap 

En beskrivelse av ansvars- og rolledelingen innenfor området vil medvirke til en felles 

forståelse av situasjonen, roller og ansvar, og være et godt grunnlag for 

kunnskapsgrunnlaget og handlingsdelen. 

3 Kunnskapsgrunnlaget for planen 

Planarbeidet skal bygge på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, bestående av blant 

annet fylkesROS. En sammensatt forståelse er grunnleggende for å lykkes med 

samfunnssikkerhetsarbeidet i Innlandet. Ulike aktører har ulike roller og kan ha ulikt 

perspektiv. Dersom alle har et felles bilde av hva de sentrale utfordringene og 

problemstillingene er, vil det gjøre det lettere å få til gode løsninger i planen. 

4 Handlingsprogram med prioritert liste over tiltak  

Som en del av regional plan skal handlingsprogram utarbeides og følges opp årlig, jf. plan- og 

bygningsloven § 8-1. Her skal tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelser, behov for regionale 

retningslinjer og bestemmelser, tydelig ansvarsfordeling for oppfølging og tidshorisont på 

oppgavene beskrives. Dette skal vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering 

skal vurderes årlig. Handlingsprogrammet bør koples til årlige budsjetter. FylkesROS skal 

også inneholde en tiltaksdel, denne vil bli ivaretatt gjennom handlingsprogrammet til regional 

plan.  

FylkesROS vil ligge som vedlegg til den regionale planen. FylkesROS vil kunne følges av ett 

eller flere vedlegg som er unntatt offentlighet (gradert), om henholdsvis totalforsvaret og en 

kartsammenstilling av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.  

I planprosessen skal det drøftes og avklares om regionale retningslinjer og/eller regionale 

planbestemmelser (iht. plan- og bygningsloven § 8-5) skal etableres som en oppfølging av 

planen. Regionale planbestemmelser er et sterkt juridisk regionalpolitisk virkemiddel, som 

utløser krav om konsekvensutredning med særskilt vurdering og beskrivelse av planens 

virkninger for miljø og samfunn. Ved oppstart av planarbeidet vurderes det som lite aktuelt å 

ta i bruk regionale planbestemmelser. 
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 Gjeldende planer for samfunnssikkerhet og beredskap 
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, Hedmark 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Hedmark bygger i hovedsak på 

gjennomført fylkesROS. Ny regional plan vil erstatte denne ved vedtak. 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021, Oppland 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 – 2021 Oppland ble utarbeidet som 

en del av fylkesROS. Ny regional plan vil erstatte denne ved vedtak. 

 Grensesnittet til andre nye regionale planer 
Det skal nå utarbeides tre regionale planer, dette arbeidet går delvis parallelt. De to planene, i 

tillegg til regional plan for samfunnssikkerhet, er regional plan for inkludering og regional 

plan for klima, energi og miljø. 

Planene griper inn i hverandre (se figur 3) og det er behov for god samordning. Det kan 

komme opp behov og tiltak i planprosessen som må kobles til de andre regionale planene. 

Dette gjelder for eksempel grensesnittet mellom klimatilpasning og reduksjon av 

klimautslipp i henholdsvis plan for samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø, og tilsiktede 

hendelser og utenforskap i henholdsvis plan for samfunnssikkerhet og plan for inkludering. 

Målkonflikter bør avklares i så stor grad som mulig i planarbeidet. 

Planprogrammene definerer tematisk innhold og det er nødvendig med god kopling av 

arbeidene inn i planfasen. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av grensesnitt. 

 

 

Figur 3: De regionale planene henger sammen og har flere grensesnitt. 

Regional plan 
inkludering

Regional plan 
samfunnsikkerhet

Regional plan 
klima, energi og 

miljø
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 FNs bærekraftmål i samfunnssikkerhetsarbeidet 
FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Bærekraftmålene skal, i henhold 

til Innlandsstrategien og nasjonale føringer, være en del av grunnlaget for samfunns- og 

arealplanleggingen. Målene gjelder for alle land og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse er nedfelt på et 

overordnet nivå i Innlandsstrategien, og skal nå konkretiseres inn i en innlandskontekst i det 

regionale planarbeidet. 

I arbeidet med regional plan for samfunnssikkerhet vurderes det som særlig relevant å 

arbeide videre med konkretisering av mål, strategier og tiltak innenfor målene:  

• 2: Utrydde sult  

• 3: God helse og livskvalitet 

• 6: Rent vann og gode sanitærforhold  

• 9: Industri, innovasjon og infrastruktur 

• 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

• 13: Stoppe klimaendringene  

• 16: Fred og rettferdighet 

Mål 17, Samarbeid for å nå målene, ligger som et premiss for koordinering og samarbeid i 

Innlandet. 

 

 

Figur 2: FNs bærekraftsmål i regional plan for samfunnssikkerhet. 

Dette betyr ikke at de øvrige målene ikke har betydning, men at disse målene har 

hovedvekten av tiltakene og innsatsområder i andre regionale planer. Denne planen skal 

vektlegge liv og helse gjennom samfunnssikkerhetsarbeid, dette kan gi målkonflikter mellom 

de ulike målene. 
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3. Tema som regional plan skal 

omhandle 
Innlandet har om lag 371 000 innbyggere (januar 2021). Innlandet er stort, og befolkningen 

bor spredt. Dette skaper utfordringer når det gjelder infrastrukturen i fylket. God infrastruktur 

er en forutsetning for bosetting og arbeidsliv i hele Innlandet, og det er viktig å sikre god IKT-

infrastruktur, vann, strøm og god fremkommelighet både på veg og bane. 

Selv om Innlandet har befolkningsvekst, har det de siste ti årene vært fødselsunderskudd. 

Det vil si at det fødes færre enn det dør. I tillegg opplever fylket netto fraflytting. Innlandet 

forventes å få en befolkningsnedgang uten innvandring, selv om enkelte områder vil ha vekst. 

Innlandet er det fylket i Norge med størst andel eldre og lavest andel yngre i befolkningen.  

Innlandet har nærmere 85 000 fritidsboliger. Sammen med øvrig overnattingskapasitet, betyr 

det at det i perioder kan være dobbelt så mange mennesker i fylket som det er faste 

innbyggere. Dette utfordrer samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i fylket. 

I Innlandet er det en klar ambisjon om å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken. 

Nullvisjonen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. 

Digital infrastruktur er en forutsetning for å sikre vekst, utvikling og god samfunnssikkerhet i 

hele Innlandet. 

En forutsetning for god samfunnsutvikling er å arbeide for bærekraftig arealbruk og 

reduserte klimagassutslipp. Samfunnet må settes i stand til å tilpasse seg klimaendringer. 

Økt nedbørintensitet, med påfølgende overvanns- og flomproblematikk, peker seg ut til å bli 

den største endringen i Innlandet. Men klimaendringer vil også få konsekvenser for 

enkeltarter av planter og dyr og for hele økosystemer. Generelt må vi forvente at et varmere 

klima gir mer intenst ekstremvær. Regional plan for samfunnssikkerhet vil omhandle hvordan 

vi håndterer naturhendelser som flom og skred og delvis hvordan vi forebygger slike 

hendelser. Planen vil ikke omhandle reduksjon av klimagassutslipp, da dette ivaretas av 

regional plan for klima, energi og miljø. 

Med bakgrunn i det generelle mulighets- og utfordringsbilde gitt i Innlandsstrategien 2020-

2024 (Innlandet fylkeskommune, 2020) presenteres åtte hovedtema med sentrale 

problemstillinger for videre arbeid med regional plan for samfunnssikkerhet. Til hvert tema er 

det satt opp aktuelle spørsmål til det videre planarbeidet (grå ramme). Hovedtemaene er 

også utgangspunktet for arbeidet med fylkesROS og hvilke hendelser som vil bli analysert 

der. 
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 Naturfare og klimaendringer 
Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i 

middelverdier av temperatur, nedbør, vannføring eller vind. Det kan også være endringer i 

hvor ofte og intenst ekstremt vær inntreffer. Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en 

fare for liv, sikkerhet, miljø og materielle verdier, og kan omfatte ekstrem vind, store 

nedbørsmengder og ekstreme temperaturer. Naturfare er naturlige prosesser som skyldes 

kombinasjonen klima, grunnforhold og topografi slik som skred og flom. Vurdering av 

naturfare er grunnleggende for arealplanleggingen og får økt betydning som følge av 

klimaendringene. Klimaendringene vil skape større risiko for ekstreme naturhendelser og nye 

utfordringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Norge og Innlandet ligger geografisk slik til at vi så langt har sluppet relativt heldig unna de 

aller verste naturkatastrofene, sammenlignet med mange andre land og fylker. Likevel 

forekommer hendelser som flom, skred, isgang, tørke og skogbrann også her.  

Vi opplever allerede klimaendringer i Norge. Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal 

forberedes på og tilpasses klimaendringene. Både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter 

har et felles ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Kommunale, fylkeskommunale og 

statlige organer har gjennom statlige planretningslinjer fått et særlig ansvar for å samordne 

og samarbeide på tvers av sektorer for å sikre at samfunnet blir bedre rustet til å møte 

endringene. Dette skal skje ved å unngå, eller å begrense, risiko, sårbarhet og ulemper, og å 

dra nytte av eventuelle fordeler som måtte følge av endringer i klimaet. Klimatilpasning er 

nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust. Hvis vi ikke forbereder oss, vil klimaendringene 

få store konsekvenser for samfunnets sårbarhet.  

Klimaprofilene fra Norsk klimaservicesenter gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, 

forventede klimaendringer og klimautfordringer. De vil være en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget for planen.  

Generelt blir Norge ansett for å være godt rustet overfor de utfordringene naturen byr på. 

Likevel viser erfaringer at vi står overfor en rekke utfordringer med å håndtere store 

naturutløste hendelser. En stor utfordring for samfunnssikkerheten i tiden framover vil være 

å håndtere konsekvensene av klimaendringer. Klimaendringene fører til at vi må være 

forberedt på at værrelaterte hendelser kan skje på steder som tidligere ikke har vært utsatt, 

på andre tider av året enn vi er vant til og at de kan skje oftere.  

Det mest relevante kunnskapsgrunnlaget knyttet til arbeidet med naturfare og 

klimatilpasning er kunnskapsbanken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), klimaprofilene fra Norsk klimaservicesenter, faresone/aktsomhetskartene for flom og 

skred og flomsonekart fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). InnlandsGIS 

inneholder kart med oversikt over beregnede dreneringslinjer.  

NVE angir i Plan for flomfarekartlegging soner som har behov for oppdatering i Innlandet i 

perioden 2021 – 2025 på grunn av klimaendring, endret kunnskapsgrunnlag eller 

gjennomføring av sikringstiltak. Sonene det gjelder er Selsmyrene, Elverum, Kongsvinger, 

Skarnes, Flisa, Gran, Brandbu, Ringebu/Fåvang, Otta, Trysil og Tynset. Koppang, Vågåmo og 

Rena har uavklart oppdateringsbehov.  



 

14 | Regional plan for samfunnssikkerhet. Planprogram på høring. 

 Høringsversjon pr. 23. mars 2021. 

Regional plan for samfunnssikkerhet bør inneholde mål, strategier og tiltak for å håndtere og 

møte konsekvensene av et klima i endring. Dette vil omfatte tiltak i forbindelse med akutte 

hendelser som følge av ekstremvær og tiltak for å forebygge skade som følge av 

klimaendringene. Det vil være overlapp med problemstillingene/temaene som tas opp under 

klimaendringer og de andre tema som planen omhandler. Tiltak og oppfølging skal 

synliggjøres i handlingsdelen til regional plan.  

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Har vi behov for oppdatert kunnskap om naturfare og klimaendringer? 

• Har vi tilstrekkelig oversikt over forventet/potensielt skadeomfang ved ulike 

naturhendelser? 

• Er det behov for supplerende beredskap og varsling?  

• Hvordan bør evakuering foregå ved akutte hendelser? 

• Er det behov for sikring og andre skadebegrensende tiltak (flom og skredsikring, 

oppgradering og dimensjonering vann og avløp, overvannshåndtering, vedlikehold av 

bygg og infrastruktur)? 

• Hvordan skal kommunenes ROS-analyser følges opp? 

• Hvordan kan vi ivareta klimatilpasning på alle plannivåer? 

• Er det behov for retningslinjer for arealplanlegging i flom- og skredutsatte områder? 
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 Matproduksjon og selvforsyning 
Innlandet er landets største jordbruksfylke målt i volum, men en robust matproduksjon 

handler ikke bare om hvor mye mat som produseres. Den handler også om måten maten 

produseres på, eller kort fortalt, hvilket ressursgrunnlag matproduksjonen baseres på. På 

tross av at Innlandet er en stor jordbruksregion, går arealet i Innlandet raskt nedover, 

samtidig øker antallet kilo kjøtt som produseres. 

Volumøkningen av kjøtt- og melkeproduksjonen i Innlandsjordbruket skjer hovedsakelig ved 

at importert korn og soya utgjør en større andel av fôret til husdyra våre, og fortrenger 

samtidig bruken av korn, grasarealer og beite i Innlandet. Innlandet har hatt en særlig sterk 

vekst i kraftfôrforbruket til drøvtyggere (storfe, sau, geit) mellom 2005-2018. 

Innlandet er den regionen i landet med størst nedgang i kornarealene de siste ti årene. 

Kornarealene i Innlandet har blitt redusert med om lag 75 000 dekar mellom 2008-2018. 

Dette er et område som tilsvarer 10 000 fotballbaner. Denne utviklingen svekker vår 

selvforsyning og gjør vår matproduksjon mindre robust. 

Innlandet har flere større og mange mindre produsenter av mat. Det er et stort potensial for å 

gjøre matproduksjonen i Innlandet mer robust. Da må vi bruke mer av egne ressurser og 

mindre importert kraftfôr og arbeidskraft. Beitemulighetene i vår region er store, samtidig 

som flere deler av Innlandet er forvaltningsområder for rovdyr. Det anslås at vi kan høste 

dobbelt så mye beite fra utmarka enn det som benyttes i dag. Samtidig med at det var 

tørkekrise og fôrmangel sommeren 2018, sto 10 prosent av jordbruksarealet i Innlandet 

ubrukt. Dette ubrukte jordbruksarealet utgjør alene 25 000 fotballbaner.  

Dyrka og dyrkbar jord er nødvendig for å sikre matproduksjon og forsyning på lang sikt. 

Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veger, boliger og industribygg på dyrket mark. 

Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir 

omdisponert til andre formål. 

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, 

gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på 

arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder. 

 

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive 

jordbruksområdene. De siste 50 årene er mer enn en million dekar jordbruksareal 

omdisponert til andre formål i Norge. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, 

transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern 

vurderes samlet. 

 

Jordbruksbasert matproduksjon er i stor grad knyttet til vekstsesongen. Det betyr at en må 

kunne håndtere en situasjon i 10-11 måneder før ny produksjon gir nyttbar mat.  

Jordbruksbasert matproduksjon forutsetter også tilgang på innsatsfaktorer som 

arbeidskraft, driftsmidler, frø, gjødsel og energi (elektrisk, diesel og gass). Enkelte tidspunkt 

og korte perioder er viktige, for eksempel våronn og skuronn. Ekstreme værsituasjoner, som 

unormal kulde, varme og nedbør, kan også ha stor innvirkning på jordbruksproduksjonen. 
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Vedvarende nedbør kan for eksempel gi problemer med å kunne utføre arbeid på jordet pga. 

pakking av jord. Pakking av jord kan redusere produksjon (avling) og gi økt avrenning på 

overflaten som følge av redusert infiltrasjon. På mange områder har en forberedt seg på slike 

situasjoner også tidligere. Utbygging av vanningssystem er kjent fra gammel tid og de blir 

utviklet i takt med moderne teknologi. Drenering er på mange måter motstykket. Overflødig 

vann på overflata og i bakken blir fjernet for å gi gode forhold for plantevekst.  

 

Produksjonsmiljøer og kunnskap er viktig for å opprettholde produksjonen og øke 

selvforsyningen, det gjelder også i jordbruket. Det bør etableres og videreutvikles “klynger” 

med gode fag- og sosiale miljø. Dette har betydning for rekruttering til næringa og tilgang til 

arbeidskraft, som igjen påvirker matproduksjon og selvforsyning.  

 

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hvordan kan vi opprettholde tilbudet av mat til forbrukerne tilnærmet slik det er i 

dagens normalsituasjon? 

• Hvordan opprettholde tilgang på grunnleggende ernæringsbehov 

(basisnæringsstoffer) for forbrukerne? Det vil være aktuelt i en langsiktig situasjon 

med tydelig begrensa tilgang på matvarer.  

• Hvordan ses matproduksjon i Innlandet i lys av demografisk utvikling og bruk av 

lokale ressurser? 

• Hvordan ses matproduksjonen i Innlandet i lys av klimaendringer?  

• Hvordan bidra til kunnskapsutvikling, arenaer, nettverk og rekruttering for 

matprodusenter i Innlandet? 

• Hvordan benytte lokal matproduksjon som ressurs, herunder også vilt, fisk og 

tamrein? 

• Hvordan sikre at vi har tilstrekkelige beredskapslager, både i private husholdninger og 

i landbruket? 

• Hvordan sikre tilstrekkelig kompetanse og beredskap knyttet til smittsomme 

dyresykdommer? 

• Hvilke kritiske punkter på dagens infrastruktur for matproduksjon og transport (veg, 

bane, strøm og vann) har vi i Innlandet? 

• Hvordan sikre hensyn til jordvern, matproduksjon og selvforsyning i arealplanlegging 

på alle plannivåer?  
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 Allmenfarlig smittsom sykdom/smittevern 
Allmenfarlige og smittsomme sykdommer2 kan spres på ulike måter: gjennom luft, vann og 

mat. De senere årene har flere internasjonale utbrudd av smittsomme sykdommer som 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrom (MERS), 

pandemisk influensa, ebolavirussykdom og zikavirusfeber krevd stor beredskapsinnsats i 

Norge. I tillegg har vi hatt flere innenlandske alvorlige utbrudd av andre sykdommer som for 

eksempel enterohemoragisk E. coli (EHEC). I 2020 fikk vi utbruddet av 2019-nCoV 

(koronaviruset). 

Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer i forskrift hvilke sykdommer som skal 

defineres som allmenfarlige smittsomme sykdommer. Oversikten over disse sykdommene er 

til enhver tid å finne på Folkehelseinstituttets internettsider.  

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over 

store deler av verden. Som regel er pandemier forårsaket av nye, svært smittsomme og 

uforutsigbare infeksjonssykdommer. Pandemier kan føre til at en stor del av befolkningen 

blir syk samtidig og at en enda større del av befolkningen blir borte fra arbeidsplassen. Det 

kan føre til store problemer i en rekke sektorer, som igjen fører til at viktige 

samfunnsfunksjoner, som for eksempel helsevesenet, svekkes eller i verste fall bryter 

sammen. I den siste analysen av krisescenarioer som kan ramme Norge fra 2019, utgitt av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skårer scenarioet om en pandemi 

høyest på både sannsynlighet og konsekvens av samtlige scenarioer som er analysert. 

Sannsynligheten for en alvorlig pandemi er i analysen fra DSB (2019) angitt til 75 prosent i 

løpet av 100 år (årlig sannsynlighet på 1-2 prosent).  

Vi må også vurdere om planen skal ta opp i seg utfordringene knyttet til antibiotikaresistens, 

som er en global trussel mot folkehelsen. Når bakterier blir resistente mot antibiotika mister 

medisinen effekt, og det blir vanskeligere å behandle sykdommer. Et høyt forbruk av 

antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Samtidig som bruken av antibiotika går 

ned i Norge, øker forekomsten av resistente bakterier. Utenlandsreiser, import av mat og dyr 

er noe av årsaken til dette. 

Ifølge smittevernloven har kommunen ansvaret for å vurdere situasjonen og iverksette tiltak 

for å begrense utbredelsen av et utbrudd og behandle syke (sammen med 

spesialisthelsetjenesten). Folkehelseinstituttet gir faglige råd til kommunen om dette. I noen 

tilfeller er det behov for å koordinere håndteringen fra et nasjonalt perspektiv. Selv om 

hendelsen blir håndtert og koordinert på nasjonalt nivå, endrer ikke det kommunenes ansvar 

for å håndtere smitteutbruddet lokalt etter smittevernloven. Kommunen blir i stedet en del av 

 

2 Smittevernloven definerer begrepet allmenfarlig smittsom sykdom som en sykdom som er særlig smittsom, 

kan opptre hyppig, har høy dødelighet, eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som a) vanligvis fører til 

langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, b) kan få så stor 

utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller c) utgjør en særlig belastning fordi 

det ikke finnes effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den. 
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en nasjonal innsats. Helsedirektoratet skal i et slikt tilfelle koordinere sektorens innsats 

gjennom de regionale helseforetakene, statsforvalteren og kommunene. 

 

Regionale helseforetak skal sørge for spesialisthelsetjenester gjennom helseforetak. 

Legemiddelforsyningskjeden er organisert gjennom apotek og grossister. Statsforvalteren er 

gitt generelt samordningsansvar mellom lokalt og nasjonalt nivå, og har ansvar for tilsyn, 

klagebehandling og veiledning. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede 

forvaltningsansvaret for helse- og omsorgstjenesten og folkehelseområdet. 

 

Utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer kan også innebære behov for nasjonal 

koordinering med flere sektorer. Arbeidet ledes av Helse- og omsorgsdepartementet, som 

koordinerer den nasjonale innsatsen i samarbeid med sentrale beslutningstakere på 

nasjonalt direktoratsnivå gjennom Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser.  

 

Problemstillinger som bør omhandles videre:  

• Håndteringen av Koronapandemien skal evalueres. Hva kan dette gi oss av relevant 

kunnskap, både for pandemihåndtering og øvrig beredskapsarbeid? 

• Hvordan kan en smittesituasjon påvirke andre kritiske samfunnsfunksjoner? 

• Hvordan er Innlandet rustet til å håndtere neste pandemi? Er det tilstrekkelig kapasitet 

til å forbygge og håndtere fremtidige pandemier og smittesituasjoner i Innlandet? 

• Hvordan kan Innlandet bidra til å håndtere utfordringene knyttet til 

antibiotikaresistens? 

• Hvordan kan vi sikre tilstrekkelig smittevernkompetanse og kapasitet i kommunene, 

helseforetakene og hos øvrige beredskapsaktører?  

• Hvordan kan og bør smittevern ivaretas i planer på ulike nivåer? 
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 Digital infrastruktur (bredbånd/fiber) og kraftforsyning 
Digital infrastruktur og innovativ bruk av IKT er en stadig viktigere faktor for den enkelte 

kommune, bedrift og innbygger. Å sikre bedre dekning og hastighet på bredbånd i hele 

Innlandet er avgjørende. 

Digital infrastruktur er tekniske systemer, datasamlinger og programsystemer som er 

tilgjengelig for utvikling av tjenester, både for private og offentlige aktører, og som er viktige 

for at samfunnet skal fungere. Noen viktige tekniske systemer som er en del av den digitale 

infrastrukturen er tele- og datanettet, mobilnettet og navigasjonssatellittene (for eksempel 

GPS). Datasamlingene er mange og har ofte en mindre avklart rolle, men offentlige databaser 

er en viktig del av nasjonens infrastruktur. Programsystemer som bruker de nasjonale 

databasene, gir så viktige tjenester til alle at de må regnes som infrastruktur. Noen 

eksempler er Altinn og E-resept.  

Det er et nasjonalt mål at det skal være mulig å delta i samfunnet og bidra til verdiskaping 

uansett hvor man bor. Robuste digitale infrastrukturer er en forutsetning for å få til dette. I 

dag har ca. 80 prosent av Innlandets befolkning tilbud om høyhastighetsbredbånd ifølge 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin siste kartlegging. Det er kun Nordland fylke 

som har dårligere dekning.  

Datatrafikken øker eksplosivt, og nye samfunnskritiske tjenester krever bredbånd. For å sikre 

fremtidig sikkerhet, robusthet og tilgjengelighet er det avgjørende at regulering bygger opp 

under infrastrukturen, og at problemer på andre områder løses der de oppstår. 

Høyhastighetsbredbånd til hele Innlandet er viktig for å sikre fylkets konkurransekraft og 

vekst. Det er også viktig for å sikre fornying av offentlig sektor og tilgjengelighet til offentlige 

tjenester i hele fylket. 

Digital infrastruktur er samfunnskritisk infrastruktur og må behandles deretter. Fokus på 

bredbånd må utvides fra båndbredde og pris til andre sentrale egenskaper, som blant annet 

sikkerhet og tilgjengelighet (redundans).  

FoU-rapporten Ekom-infrastruktur for digitalisering i kommunal sektor (KS, 2019), inneholder 

fem konkrete anbefalinger for å sikre god nok infrastruktur for elektronisk kommunikasjon 

(e-kom) til neste fase av digitaliseringen i kommunal sektor. 

1. Bredbåndsnett: Mål om dekning og kapasitet for den fremtidige bredbånds-

infrastrukturen må omfatte hele landet og hele befolkningen. 

2. Mobilnett: Økt fokus på innendørsdekning der folk bor og arbeider, og arealdekning 

der folk ferdes. 

3. Robusthet: Bedre robusthet i både den faste og mobile e-kom-infrastrukturen blir 

stadig viktigere. 

4. Fylkeskommunene bør ta en aktiv og tydelig koordinator-/pådriverrolle for utviklingen 

av den regionale e-kom-infrastrukturen i årene framover. 

5. God samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner, staten og statsforvalterens 

beredskapsavdelinger blir viktig for å oppnå e-kom-politiske mål i årene framover. 

https://snl.no/GPS
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3.4.1. Kraftforsyning 

Svært mange av våre samfunnskritiske funksjoner og systemer er avhengig av en både 

tilstrekkelig mengde og jevn strømforsyning hver dag, året rundt. Det samme er befolkningen 

og landbruket. På grunn av etterspørselen etter grønn energi ser vi et økt behov for elektrisk 

kraft (spesielt innen oppvarming og transport, men også på andre områder, som for 

eksempel velferdsteknologi). Vi er med andre ord blitt mer sårbare ved bortfall av elektrisk 

kraft over både kortere og lengre tidsrom, og vi trenger mer kraft ut til ulike deler av 

samfunnet. 

 

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hvordan ser virksomheters og husholdningers behov for bredbånd/fiber ut i 

Innlandet i tiden framover? Er dagens ambisjonsnivå om kvalitet tilstrekkelig? 

• Hvordan kan vi oppnå full dekning av bredbånd/fiber i Innlandet og hvordan vil 

spredt bosetting påvirke utbyggingskostnadene? 

• Hvordan påvirkes konkurransesituasjonen for utbyggingsprosjekter da det i 

markedet er få utbyggere? 

• Hvordan få bygget ut i områder med dårlig mobildekning, slik at «trusselen» 

med hensyn til beredskap i slike områder kan unngås? 

• Hvordan ser virksomheters og husholdningers behov for elektrisk energi ut i 

Innlandet i tiden framover?  

• Er strømforsyningen i Innlandet tilstrekkelig utbygd og robust nok (kvalitet og 

tilstrekkelig kapasitet) for å møte fremtidens behov for elektrisitet og økte 

påkjenninger som for eksempel klimaendringer og økt elektrifisering vil kunne 

gi? 

• Hvilke forhold vil kunne påvirke oppetiden og hvilke tiltak er nødvendig for å 

sikre forutsigbar og god strømforsyning i Innlandet? 
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 Cyber- og informasjonssikkerhet 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er direktoratet for forebyggende sikkerhet. I Helhetlig 

digitalt risikobilde 2020 påpeker NSM at den teknologiske utviklingen har ført til en digital 

transformasjon. Store samfunnsverdier legges over i det digitale domenet. Digitale 

verdikjeder vokser og har sterke avhengigheter til hverandre.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i sin rapport Analyser av 

krisescenarioer 2019 at «Norge er et av de landene som er kommet lengst i digitalisering av 

samfunnsfunksjonene, og utviklingen fortsetter med uforminsket styrke. Digitaliseringen 

medfører nye sårbarheter som vi foreløpig neppe fullt ut forstår dybden i og omfanget av. 

Faren er stor for at vi kan komme til å oppleve hendelser som overrasker oss fordi vi ikke fullt 

ut forstår de truslene og farene vi står overfor, eller har oversikt over avhengigheter og 

mulige følgehendelser.» 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er direktoratet for forebyggende sikkerhet. I Helhetlig 

digitalt risikobilde 2020 påpeker NSM at den teknologiske utviklingen har ført til en digital 

transformasjon. Store samfunnsverdier legges over i det digitale domenet. Digitale 

verdikjeder vokser og har sterke avhengigheter til hverandre.  

Fra et samfunnsperspektiv er det viktig å vurdere og forstå hvilken risiko et eventuelt utfall av 

henholdsvis kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon (e-kom) eller satellittbaserte 

tjenester utgjør for andre verdikjeder i samfunnet. Utfall av e-kom vil ha umiddelbar 

konsekvens for mobiltjenester, nettilgang, informasjons- og nyhetsformidling og digital 

samhandling over internett. Utfall av satellittbaserte tjenester vil få konsekvenser for blant 

annet Forsvaret, redningstjenester, skips- og luftfart, deler av finansnæringen, så vel som 

kraft og e-kom. 

Koronapandemien er et bevis på at ekstraordinære situasjoner og kriser kan påvirke det 

digitale domenet. Pandemien tvang fram, og satte fart, på bruken av nye og digitale løsninger 

for hele samfunnet. Enkelte sektorer med viktige verdier ble satt under økt press. Flere 

sårbarhetsflater og sikkerhetshull knyttet til utstrakt bruk av hjemmekontorløsninger, som 

utnyttelse av sårbarheter i fjernaksessløsninger, førte til behov for økt årvåkenhet og 

bevisstgjøring rundt IKT-sikkerhet. 

NSM har erfart at ulike aktører utnytter koronapandemien som et mulighetsrom for 

svindelforsøk og digitale operasjoner på nett. Organiserte kriminelle søker å utnytte det 

digitale rom for økonomisk vinning, for eksempel utpressing med løsepengevirus, datatyveri 

og svindelforsøk. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet trekker også fram det kompliserte risikobildet ved at norske 

virksomheter tjenesteutsetter IKT-systemer, for eksempel i form av skytjenester. Hvis slike 

systemer bærer kritiske samfunnsfunksjoner, kan en slik tjenesteutsetting svekke vår 

beredskapsevne. Samfunnsfunksjoner som er avhengige av IKT-systemer på en utenlandsk 

skytjenesteleverandør skaper en strategisk sårbarhet som det må håndteres og planlegges 

for - både teknisk, juridisk og politisk. 
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Samtidig vet vi at skytjenester vil være vesentlige for realisering av fremtidens teknologi og 

hvordan morgendagens digitaliserte samfunn blir. Det er avgjørende at virksomheter forstår 

konsekvensene av bruk av skytjenester - og hva slags risiko et eventuelt bortfall av disse 

utgjør. 

I år 2030 vil det være en etterspørsel på over 15 000 personer med IKT-

sikkerhetskompetanse. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på 

knapt 11 000. Dermed vil det i år 2030 være et gap på 4 100 personer med IKT-

sikkerhetskompetanse (NIFU, 2017). Det er derfor viktig å øke tilbudet av både 

grunnutdanning og etter- og videreutdanninger på fagfeltet, i tillegg til å styrke kontakten 

mellom utdanningene, myndighetene og arbeidslivet. 

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hvordan ser et helhetlig risikobilde for informasjonssikkerhet ut? 

• Hvordan bidra til økt kompetanse om IKT-sikkerhet i Innlandet, både i næringslivet, 

kommunene og i Innlandssamfunnet generelt? 

• Hvordan kan og skal en ta i bruk skytjenester på en strategisk måte i Innlandet fylke?  

• Hvordan utvikle en rekrutteringsstrategi innen IKT-sikkerhet? 
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 Vann og avløp og transport på veg og bane 
I et samfunnssikkerhetsperspektiv er blant annet vann og avløp, veg og jernbane sentral 

infrastruktur. Det vil være viktig at disse er både godt nok utbygd, og tilstrekkelig robuste for 

å kunne underbygge og ivareta samfunnets behov i ulike situasjoner. Dette er områder som 

blant annet er omtalt i DSBs rapport Samfunnets kritiske funksjoner (2016) som omhandler 

de nasjonalt utpekte kritiske samfunnsfunksjoner (14 i alt). 

 

Godt nok utbygd handler om at samfunnet generelt og samfunnsviktige/-kritiske funksjoner 

spesielt har nødvendig tilgang til infrastrukturen. Tilstrekkelig robust handler om at selve 

infrastrukturen er innrettet slik at den så langt som mulig skal kunne tåle ulike påkjenninger 

over tid. 

3.6.1. Vann og avløp 

Ledningsnett 

Norge har et gammelt og mangelfullt vedlikeholdt ledningsnett både for vann og avløp, samt 

et økende etterslep knyttet til dimensjonering. Dette gjelder også i Innlandet. Ledningsbrudd i 

gammelt ledningsnett og manglende dimensjonering av avløpsnett, gir omfattende 

drikkevannstap, og forurensing av både drikkevann og miljø. I tillegg kommer ledningsbrudd 

knyttet til ytre påkjenninger, som naturfare og klimaendringer. 

Drikkevannsforsyning 

Å sikre tilstrekkelig, og godt nok, drikkevann til befolkning og husdyr generelt, og kritiske 

samfunnsfunksjoner spesielt, vil være avgjørende for et velfungerende samfunn. 

Drikkevannsforsyningen består av flere elementer som blant annet drikkevannskilder, 

reservevannkilder, vannbehandlingsanlegg, trykkvannsløsninger (pumper, høydebasseng og 

så videre), som alle inngår som viktige elementer i en sikker drikkevannsforsyning. 

Renseanlegg for avløp 

Svikt i, eller manglende dimensjonering av renseanlegg for avløpsinfrastrukturen vil kunne 

føre til manglende rensing og videre utslipp til ulike vann og vassdrag. Dette kan gi direkte 

eller indirekte følger for drikkevannskvaliteten, og/eller store miljøutfordringer. 

3.6.2. Transport på veg og bane 

Transportevne 

Transport på veg og bane i en samfunnssikkerhetskontekst handler om transportevne. Evnen 

til å opprettholde funksjonalitet i anlegg og systemer som er nødvendig for å ivareta 

samfunnets behov for transport, samt evnen til å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå 

ved transport med potensial for store ulykker. Å sikre og opprettholde god fremkommelighet 

på veg og bane er avgjørende for samfunnssikkerheten. 

 

Innlandet har om lag 7000 kilometer fylkesveg og er samtidig transittfylke der en stor andel 

av godstransporten i Norge går gjennom Innlandet, enten på veg eller bane. Det er også en 

betydelig transportaktivitet på veg, både innad i, samt til og fra Innlandet for å opprettholde et 

funksjonelt samfunn. Jernbane generelt og riksvegnettet spesielt, har hatt flere utbygginger 
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de senere år, men har fortsatt flere sårbare punkter og strekninger. Hendelser som berører 

fremkommeligheten (for eksempel natur- og klimahendelser og større ulykker), gir størst 

utfordring for bane, men også veg har utfordringer, blant annet et fylkesvegnett som i liten 

grad er dimensjonert for å håndtere til dels omfattende omkjøringsløsninger for 

riksvegtrafikken ved hendelser der. 

Transportsikkerhet 

Transportsikkerhet handler om at all transport må gjennomføres på en sikker måte for å 

hindre tap av liv og helse, miljøskader og skader på «egen» og annen infrastruktur som kan 

true samfunnssikkerheten. Transportsikkerhet er regulert i ulike lover og forskrifter, men det 

vil være viktig å avdekke sårbare forhold og punkter knyttet til større ulykker med ovennevnte 

konsekvenser. Temaet trafikksikkerhet er godt ivaretatt gjennom ulike satsningsområder og 

kampanjer knyttet til 0-visjonen, og er omhandlet spesifikt i Handlingsprogram for fylkesveg 

2022-25 (27), og berøres ikke i regional plan for samfunnssikkerhet. 

 

Interaksjon bane - veg 

Økt mulighet for godstransport på bane vurderes å gi økt robusthet totalt sett innen 

varetransport. Planen bør belyse en mulig økt godstransport-robusthet i Innlandet gjennom å 

etablere flere og bedre omlastningsmuligheter mellom bane og veg. Robustheten ligger i et 

større handlingsrom for å få frem samfunnsviktige og –kritiske varer i situasjoner med 

fremkommelighetsutfordringer. Planen bør også belyse status for vognmateriell og 

krysningsspor på bane, og videre konsekvensene av, og mulighetene for å forbedre denne 

statusen, opp mot muligheter for å kunne øke godstransporten på bane. Planen bør også 

berøre ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger i Innlandet, og inneholde en vurdering om 

elektrifisering kan anslås å gi en bedre fremkommelighets-robusthet, og derav økt 

forsyningsrobusthet. 
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Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hva er status på utbyggingstakten for utskifting av vann- og avløpledningsnettet i 

Innlandet, og er ledningsnettet godt nok sikret for ytre påkjenninger? 

• Har drikkevannsinfrastrukturen i Innlandet tilstrekkelig kvalitet, og er den godt nok 

sikret mot ulike hendelser som følge av naturfarer og/eller tilsiktede hendelser? 

• Er det etablert reservevannkilder i tilstrekkelig grad, og er dette godt nok koblet opp 

mot det ordinære vannforsyningssystem? 

• Er våre vannbehandlings- og renseanlegg tilstrekkelig robuste og tilstrekkelig 

dimensjonert? 

• Hvordan er vi rustet til å håndtere hendelser på vannbehandlings- og renseanleggene 

(nødløsninger og ansvar)? 

• Hvilket behov har Innlandssamfunnet knyttet til veg og jernbane som transportåre i en 

samfunnssikkerhetskontekst, og hvordan dekker nåværende situasjon 

Innlandssamfunnets behov? 

• Avdekke sårbarheter, og beskrive tiltak som kan øke robustheten til veg- og 

baneinfrastrukturen herunder tiltak som vil begrense sannsynligheten for hendelser 

som kan føre til redusert fremkommelighet, og/eller konsekvensreduserende tiltak 

med hovedfokus på tiltak som begrenser «nedetiden» knyttet til fremkommelighet?  

• Se nærmere på muligheter knyttet til bedre samvirkemuligheter mellom bane og veg 

for å bidra til økt transportrobusthet. 
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 Beredskap knyttet til reiseliv og deltidsinnbyggere 
Deltidsinnbyggerne og reiselivet har stor betydning for Innlandets næringsliv og verdiskaping, 

men gir samtidig utfordringer ved at antallet personer som oppholder seg i kommunen 

varierer stort. Våren 2020 ble dette aktualisert gjennom det såkalte «hytteforbudet» i 

forbindelse med koronapandemien. Begrunnelsen for hytteforbudet var at helseapparatet i 

mange vertskommuner ikke var dimensjonert for å kunne håndtere et større smitteutbrudd. 

Innlandet er Norges største hyttefylke i tillegg til å ha et stort innslag av annet reiseliv. 

Innlandet hadde om lag fire millioner gjestedøgn i 2019. Man regner også med at man i fylket 

hadde omtrent 12 millioner overnattinger fordelt på 85 000 fritidsboliger. Verdiskapingen fra 

reiselivet i Innlandet er beregnet til fem milliarder kroner per år (Innlandet fylkeskommune, 

2020). 

For kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder det såkalte oppholdsprinsippet. Dette 

prinsippet innebærer at kommunene har plikt til å yte helse- og omsorgstjenester, inkludert 

beredskapstjenester som ambulanse- og legevakttjenester, til personer som oppholder seg i 

kommunen, uavhengig av hvor de er bosatt.  

Mange Innlandskommuner opplever nedgang i innbyggertallet. Samtidig øker det totale antall 

personer som periodevis oppholder seg i noen av disse kommunene kraftig. Dette gjør 

dimensjonering og finansering av tjenester krevende for kommunene (Grüfeld, Leo et.al. 

2018). Geografisk spredning medfører også utfordringer for kommunenes evne til å ivareta 

tjenester og plikter, eksempelvis fjerntliggende overnattingsvirksomheter. Store avstander og 

uframkommelig terreng gir utfordringer for beredskapen (brann, redning, helse) og søk- og 

redningstjenester i fjellområdene. Vedlikehold av infrastruktur, spesielt veg, er en sentral 

utfordring i en beredskapssammenheng. Videre påvirkes beredskapen knyttet til 

deltidsinnbyggerne av tilgang til digital infrastruktur, vann og avløp. 

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hvordan kan store sesongvariasjoner i innbyggertall påvirke kommunens evne til å 

levere lovpålagte og kritiske offentlige tjenester i tilstrekkelig grad?  

• Behøves det bedre oversikt over forhold som påvirker krisehåndteringen i områder 

med store hytteutbygginger generelt og til turistdestinasjoner i fjellområdene 

spesielt? Eksempler på slike faktorer er avstander/utrykningstid, adkomst, tilgang på 

slokkevann og varsling om fare. 

• Vil økt ferdsel fra fritidsboliger og turisme kunne utgjøre en risiko med tanke på 

skogbrannfare eller andre forhold? 

• Hvordan dimensjonere kapasitet på omsorgstjenester og andre lovpålagte offentlige 

tjenester i Innlandet? 

• Hvordan kan man sikre ansvarlighet med hensyn til naturfarer og sikkerhetsrelaterte 

forhold i kommunale planer etter plan- og bygningsloven, for eksempel i 

hytteutbyggingsprosjekter?  
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 Forsvaret og sivilt militært samarbeid i Innlandet 
Innlandet er et viktig forsvarsfylke. Forsvarets kompetansemiljøer er av stor betydning, både 

når det gjelder innovasjon og arbeidsplassutvikling.  

Ifølge rapporten Samfunnskritiske funksjoner (DSB, 2016) er det å sikre Norges suverenitet 

og suverene rettigheter, integritet og politiske handlefrihet en helt grunnleggende 

sikkerhetsinteresse og en av regjeringens viktigste oppgaver. Norske sikkerhetsinteresser 

ivaretas ved hjelp av utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske virkemidler, og disse 

virkemidlene må sees i sammenheng.  

Videre fremheves det i Samfunnssikkerhetsmeldingen St. 5 2020-2021 at den 

sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge er i endring. En av årsakene er at den regelbaserte 

verdensorden i økende grad utfordres av land med andre verdisett. Det er ventet at økt 

rivalisering mellom verdens stormakter vil prege utviklingen i årene framover. Den 

sikkerhetspolitiske utviklingen påvirkes samtidig også av samfunns- og teknologiutviklingen. 

Statlige og ikke-statlige aktører har nå nye verktøy og nye arenaer til å forfølge sine 

strategiske interesser. 

For å imøtekomme denne utviklingen, styrkes totalforsvarskonseptet ytterligere. Dette 

fremheves blant annet i Samfunnsikkerhetsmeldingen St. mld. 5 (2020-2021) og i 

Langtidsplan for Forsvaret 2020-2021. Det moderniserte totalforsvarskonseptet omfatter 

gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i forbindelse med 

forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering i hele 

krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt. 

Innlandet har en viktig rolle i ivaretakelse av nasjonens suverenitet. Forsvarets mange 

installasjoner og infrastrukturen i Innlandet er av stor betydning for å opprettholde den 

kritiske samfunnsfunksjonen som Forsvaret er.  

I dette temaet vil det være behov for å innhente kunnskap fra en rekke instanser i Innlandet, 

som for eksempel Forsvaret, Heimevernet, politiet, Sivilforsvaret med flere. Viktige nasjonale 

rapporter og langtidsplaner vil danne grunnlag for hva vi kan forvente av utvikling og satsning 

i vårt område.  

Noe informasjon knyttet til dette temaet vil kunne bli gradert. Det betyr at slik informasjon 

ikke kan gjengis i denne planen.  

Like mye som denne regionale planen bør avdekke sårbarheter og konsekvenser, vil den også 

kartlegge de gevinster vi har ved et sivilt militært samarbeid i Innlandet. Ved å spille på de 

ressurser vi har i vårt fylke, vil vi kunne gjøre Innlandssamfunnet til et tryggere, sikrere og mer 

attraktivt sted å være.  

Regional plan for samfunnssikkerhet vil ikke utrede forhold som antall personell i militære 

leirer, fare for ulykker og skade ved øvingsaktivitet, økt belastning på lokale helsetjenester og 

liknende. Det forutsettes at det gjøres egne konkrete vurderinger i de kommunene som har 
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slike installasjoner, og at militære øvelser av store omfang, slik som Trident Juncture, 

innehar egne risiko og sårbarhetsvurderinger i samarbeid med involverte aktører i Innlandet. 

 

Problemstillinger som bør omhandles videre: 

• Hva har Forsvarets tilstedeværelse i Innlandet å bety i en 

samfunnssikkerhetssammenheng? 

• Hvordan kan Innlandssamfunnet bli påvirket i eskalerende sikkerhetspolitiske 

hendelser? 

• Hvordan må det sivile/militære samarbeidet fungere i denne sammenheng? 

• Hvilke eventuelle konsekvenser kan dette få for fylket? 

 

 Problemstillinger som planen bør utdype/avklare 
Planprogrammet viser hvilke hovedtema og problemstillinger planarbeidet bør omhandle. 

Dette er beskrevet i kapittel 3.1 til 3.8. 

Arbeidet med fylkesROS vil pågå delvis parallelt og gi oppdatert og ny kunnskap som kan 

påvirke tematikken. Det kan derfor både bli aktuelt å ta inn temaer, men også å tone ned 

andre temaer dersom det skulle vise seg at risikoen er mindre enn forutsatt. 
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4. Kunnskapsgrunnlaget 
Problemstillingene i kapittel 3 skal utdypes og analyseres. For å kunne gjøre dette er vi 

avhengig av et oppdatert og faglig sterkt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget vil i 

hovedsak basere seg på fylkesROS (se kapittel 4.1) og eksisterende dokumenter/utredninger 

(se kapittel 4.2). I tillegg ser vi enkelte utredningsbehov, disse er omtalt i kapittel 4.3. 

 FylkesROS (foreløpig pr. 10.3.2021) 
FylkesROS er en risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket, som gir en samlet oversikt over 

risikobildet i Innlandet. Statsforvalteren har ansvaret for å samordne, holde oversikt over og 

informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Dette innebærer å 

utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (FylkesROS) i henhold til statsforvalterens 

samfunnssikkerhetsinstruks, pkt. IV, nr.1. Utarbeidelsen skal skje i nært samarbeid med 

regionale aktører. FylkesROS revideres hvert fjerde år, og på bakgrunn av denne utarbeides 

en fireårig oppfølgingsplan. Denne oppfølgingsplanen oppdateres årlig.  

Formålet med fylkesROS skal være å bidra til en videreutvikling av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i Innlandet. Den skal tjene som et oppslagsverk i revisjonsarbeidet av 

ROS-analyser på kommunalt og statlig regionalt nivå. FylkesROS vil blant annet inneholde en 

beskrivelse og oversikt av risiko- og sårbarhetsbildet for Innlandet og beredskapsaktørenes 

roller og ansvar. 

Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid på 

nasjonalt nivå.  

Statsforvalteren i Innlandet er i prosess med å utarbeide en ny ROS-analyse for fylket. Denne 

erstatter de to gjeldende analysene for Hedmark og Oppland. Dette arbeidet vil foregå 

parallelt med denne regionale planen og bidra med faglig kunnskapsgrunnlag.  

Utarbeidelsen av fylkesROS organiseres som et prosjekt. Se foreløpig forslag til organisering 

i figur 4. Det gjøres oppmerksom på at kapittel 4.1, omtale av fylkesROS, er lagt inn til 

orientering, og ikke er gjenstand for høring i dette planprogrammet. 
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Figur 4: Foreløpig organisering av arbeidet med fylkesROS. 

Medvirkning og involvering fra regionale aktører og kommuner skjer både i styringsgruppen, 

prosjektgruppen, referansegruppen og i arbeidsgruppen/e. Det utarbeides en egen 

kommunikasjonsplan for fylkesROS. Denne må ses i sammenheng med 

kommunikasjonsplanen tilhørende denne regionale planen. Dette for å sikre likt budskap 

utad. Det skal også utarbeides en fremdriftsplan for fylkesROS. Denne må ses i 

sammenheng med regional plan for samfunnssikkerhet, nettopp for å kunne samarbeide om 

faglige utredninger og sørge for effektiv bruk av tid og ressurser i felles arbeid.  

 Faglige dokumenter/utredninger3 
Regional plan for samfunnssikkerhet skal bygge på eksisterende planer, føringer, 

handlingsplaner og strategier så langt det er hensiktsmessig. Følgende dokumenter anses pr 

nå å kunne være relevante for planarbeidet:  

 

Regionale planer, handlingsplaner og strategier 

• Innlandsstrategien 2020 – 2024, Innlandet fylkeskommune 

• Regional plan for samferdsel 2012-2021, Hedmark fylkeskommune 

• Regional plan for samferdsel 2018-2030, Oppland fylkeskommune 

• Bredbåndstrategi, Oppland 2017-2020 

• Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, 2018, Innlandet 

fylkeskommune 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016 – 2021, Viken/Innlandet 

fylkeskommuner 

 

3 Oversikten i kapittel 4 justeres etter hvert som ny kunnskap/utredninger legges fram og/eller planer 
revideres. 
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• Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet 

(Grensevassdragene), 2016 – 2021, Viken/Innlandet fylkeskommune 

• Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken, 2016 – 2021, 

Viken/Innlandet fylkeskommuner 

• Regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag, 2016 – 2021, 

Trøndelag/Innlandet fylkeskommuner 

• Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion, 2016 – 2021, 

Vestland/Innlandet fylkeskommuner 

• Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Møre og Romsdal, 2016 – 2021, Møre 

og Romsdal/Innlandet fylkeskommuner 

• Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2025 (27), Innlandet fylkeskommune (sendes 

etter planen på høring i mars 2021) 

• Vegnettsplan for Innlandet, Innlandet fylkeskommune. (Revidert plan på høring våren 

2021) 

• FoUi-strategi Innlandet, 2021-2024 

 

Nasjonale planer, handlingsplaner og strategier 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

• Meld. St. 5 (2020 – 2021): Samfunnssikkerhet i en usikker verden 

• NOU 2020:15, Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene  

• NOU 2020:20, Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

• Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 (legges fram våren 2021) 

• Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 

• Handlingsplan for beredskap i Bane NOR 

 Utredningsbehov 
Problemstillingene i kapittel 3 skal arbeides videre med inn i planarbeidet. Det finnes en del 

eksisterende kunnskap som skal brukes (se kapittel 4.2), men i tillegg er det nødvendig å 

samle inn ny og oppdatert kunnskap.  

Nettstedet Innlandsstatistikk.no er under utarbeidelse og vil kunne være en nyttig kilde til 

oppdatert kunnskap og informasjon. I tillegg ser vi behov for å innhente ny kunnskap 

Oversikten nedenfor er foreløpig, denne vil bli oppdatert i forbindelse med planoppstart 

høsten 2021.  

• FylkesROS for Innlandet må gjennomføres (se kapittel 4.1).  

• Skaffe oversikt over hva kommunene har kartlagt gjennom sine kommunale ROS-

analyser og beredskapsplaner.  

• Skaffe oversikt over interkommunale samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse for fylkesveger i funksjonsklasse B gjennomføres i løpet 

av perioden 2022-2025 (VegROS) 
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• Skaffe oppdatert oversikt over frivillige innsatskapasiteter og etablerte samarbeid om 

beredskap i planområdet. 

• Utrede og skaffe bedre oversikt over omfanget av fritidsboliger lokalisert i 

spredtbygde/vanskelig tilgjengelige områder og dets betydning/konsekvenser for 

beredskapsarbeidet i Innlandet. 

• Utrede behovet for IKT-sikkerhetskompetanse i Innlandet. 

• Kartlegge private- og offentlige aktørers bruk av skytjenester. 

• Identifisere omfanget av reiselivet og dets konsekvenser på beredskapsarbeidet og 

lovpålagte tjenester kommunene skal tilby. 

• Evaluering av pandemihåndteringen. Resultater forventes å foreligge i mars 2021. 

Uavhengig nasjonal kommisjon er nedsatt og første resultater forventes å foreligge i 

mars 2021. Det kan også være aktuelt å gjennomføre en regional evaluering etter 

pandemiens slutt.  

• Skaffe oppdatert oversikt over hvilke beredskapslager som er tilgjengelig i Innlandet 

og i landet, samt å beskrive fremtidig behov for denne type lager.  

• Kartlegge tilgjengelig, men uutnyttet areal for matproduksjon i Innlandet: hvor lang tid 

tar det å gjøre slike areal klare for matproduksjon og hvor stor innsats må til? 

Herunder også vurdere produksjonspotensialet for urbant landbruk, samt alternative 

bruksområder for utmark, gjerne i kombinasjon med ny teknologi. 

• Kartlegge geografisk dekningsgrad for mobil i Innlandet. 

 

En del av utredningsoppgavene kan løses i egne organisasjoner og/eller i dialog med, eller av 

samarbeidspartnere. Per mars 2021 ser vi lite behov for eksterne konsulentbidrag, men dette 

krever at det settes av tid og ressurser hos deltakerne i planarbeidet. Dette behovet kan 

endres frem til planoppstart. 
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5. Organisering av arbeidet og 

opplegg for medvirkning og 

kommunikasjon 
For at vi skal lykkes med oppfølgingen av regional plan for samfunnssikkerhet og at planen 

blir et nyttig verktøy både for fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og andre 

etter vedtak, blir planprosessen sentral. Planprosessen må være bred og medvirkningen god, 

ikke minst fra de organer som skal følge opp planen, og da kanskje særlig kommunene. For 

at den regionale planleggingen skal fylle sin funksjon er det en forutsetning at kommunenes 

syn er innarbeidet i beskrivelsen av situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene 

behandler spørsmål som er viktige for dem. Målet med organiseringen og medvirkningen er 

tredelt: informasjonsinnhenting, dialog og forankring.  

 

Det er fylkestinget som er regional planmyndighet og som skal vedta endelig plan. 

Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget.  

 Prosjekteier 
Prosjekteier er Fylkestinget.  

Det er etablert en politisk styringsgruppe for arbeidet med planprogrammet:  

Per- Gunnar Sveen (leder), Mai Bakken, Kjersti Bjørnstad og Truls Gihlemoen.  

 

Vi foreslår at denne styringsgruppen videreføres gjennom planarbeidet. Det er avgjørende at 

styringsgruppen for regional plan samarbeider med styringsgruppen for arbeidet med 

fylkesROS. 

 Aktører og interessenter 
Det er mange samarbeidspartnere og interessenter i samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet. I utarbeidelsen av planprogrammet er det gjennomført en 

interessentkartlegging. Hovedgruppene av interessenter presenteres under.  

5.2.1. Kommunene er sentrale 

Kommunene har ansvaret for samfunnssikkerhetsarbeidet i kommune, og er en særs viktig 

samarbeidsaktør i planarbeidet. Regional plan skal være et funksjonelt verktøy for kommune 

i egen planlegging. De må involveres tett i arbeidet.  

5.2.2. Statlige myndigheter 

Flere statlige myndigheter har en viktig rolle i planarbeidet, både i utarbeidelse og oppfølging. 

Dette er blant annet statsforvalteren, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
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5.2.3. Fagetater 

Statens vegvesen, BaneNOR, Politi, Forsvaret og Mattilsynet er viktige etater som både 

fagmyndigheter, beredskapsaktører og målgrupper for planen. Fagetatene sitter på viktig 

kunnskap som må innarbeides i planarbeidet. Etatene er også viktige i planens oppfølging. 

5.2.4. Frivillige aktører 

Ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet ligger til grunn 

for beredskapsarbeidet i Norge. Dette betyr blant annet at alle aktører har et selvstendig 

beredskapsansvar og at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. I tillegg til de 

profesjonelle aktørene, er beredskapsarbeidet i Innlandet helt avhengig av frivillige 

organisasjoner, slik som for eksempel Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder 

med flere. Disse aktørene er viktig å mobilisere og få innspill fra i planprosessen. 

5.2.5. Bransjeorganisasjoner og næringsliv 

Bransjeorganisasjonene og næringslivet sitter på verdifull kompetanse som er 

hensiktsmessig og viktig i planarbeidet. Disse er blant andre Næringslivets 

hovedorganisasjon (NHO), Tine, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk vann og Norges 

lastebileierforbund.  

5.2.6. Interesseorganisasjoner 

Innlandet har en rekke aktive interesseorganisasjoner på mange fagområder som er viktige 

bidragsytere inn i arbeidet med samfunnssikkerhet og planens ulike tema. Dette er for 

eksempel destinasjonsselskapene, grendelag, organisasjoner i landbruket, 

lokalmatprodusenter og naturvernorganisasjoner. 

 Organisering av planarbeidet 
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Figur 5: Organiseringen av arbeidet med tre nye regionale planer. Organiseringen forutsetter intern 

forankring hos medvirkende aktører. 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen skal ha en god faglig bredde og settes sammen av representanter fra 

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Prosjektgruppen ledes av 

prosjektleder fra Innlandet fylkeskommune. Det kan være aktuelt å etablere et 

prosjektsekretariat med 3-4 personer fra prosjektgruppen. Medlemmer fra prosjektgruppa vil 

lede arbeidsgruppene (se nedenfor). 

Arbeidsgrupper 

Det er aktuelt å etablere arbeidsgrupper der prosjektledelsen finner dette nødvendig for å gi 

innspill, kvalitetssikre og bidra med fagkunnskap til planen. Arbeidsgruppene settes sammen 

av fagressurser fra Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og 

samarbeidspartnere innenfor området, fortrinnsvis fra organisasjonene representert i 

Fylkesberedskapsrådet (se under). Lederne av arbeidsgruppene utgjør prosjektgruppen.  

 

Forslag til prosjektgruppe og arbeidsgrupper vil behandles i forbindelse med oppstarten av 

planarbeidet (høsten 2021). 

 

I arbeidet med fylkesROS vil det også bli etablert fagspesifikke analysegrupper. Det er viktig 

at disse gruppene arbeider selvstendig, men at forankringen mellom dem sikres. Nøkkelord 

her blir ressursutnyttelse og involvering. 

 

5.3.1. Etablerte arenaer for innspill og dialog (referansegrupper) 

Fylkesberedskapsrådet (FBR) 

Fylkesberedskapsrådet (FBR) i Innlandet er referansegruppe. Rådet har 22 medlemmer i 

tillegg til statsforvalteren og består av blant annet ledere i etater/organisasjoner som har et 

betydelig beredskapsmessig ansvar, blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE), Statens vegvesen (SVV), Sykehuset Innlandet og Forsvaret. For at den faglige 

kvaliteten skal sikres best mulig i revisjonen av planen er det avgjørende at alle aktuelle 

beredskapsaktører (politi, kommuner, statlige regionale myndigheter/etater og 

organisasjoner) kommer med faglige innspill innenfor eget fagfelt. Fylkesberedskapsrådet er 

også referansegruppe til arbeidet med fylkesROS (se kapittel 4.1). 

Planstrategiforum/Regionalt partnerskap 

Planstrategiforum er et regionalt partnerskap bestående av Kommunesektorens 

organisasjon (KS), Statsforvalteren i Innlandet, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), 

Landsorganisasjonen i Norge (LO), NAV, Høgskolen i Innlandet (HINN), Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Fagskolen i Innlandet. Forumet ledes av 

fylkesordføreren. Forumet vil være en viktig dialogpartner i arbeidet med regional plan. 
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Regionalt planforum 

Regionalt planforum er forankret i plan- og bygningsloven §5-3 og er en arena for dialog 

mellom kommuner og regionale myndigheter. Forumet vil være en viktig dialogpartner også i 

arbeidet med regional plan. 

 Medvirkning og involvering 
Arbeidet med regional plan for samfunnssikkerhet krever bred involvering og en åpen 

prosess. Det er viktig å utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte, også gjennom 

koordinering av arbeidet med fylkesROS og de tre regionale planene. 

5.4.1. Dialogmøter  

Det vil bli arrangert dialogmøter med kommunene og/eller regionrådene og andre 

beredskapsaktører undervegs i arbeidet. Hovedmålet med dialogmøtene er å få innspill til 

relevante problemstillinger i planen og å drøfte aktuell tematikk. Tema for møtene vil bli 

fastsatt senere. Invitasjonene vil gå bredt ut og det vil forhåpentligvis bli gjennomført både 

digitale og fysiske møter. Sistnevnte avgjøres av pandemiens utvikling framover. 

5.4.2. Politiske prosesser 

Innlandet fylkeskommune er planmyndighet for planen Det vil legges opp til egne prosesser i 

fylkeskommunale råd og utvalg undervegs i planarbeidet. Dette innebærer medvirkning fra 

blant annet Ungdommens fylkesting, Eldrerådet og rådet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

5.4.3. FylkesROS og Regional plan 

FylkesROS gjennomføres selvstendig som en faglig analyse. For å sikre overføring av 

kunnskap og god kopling til planarbeidet, vil det bli lagt opp til felles møter mellom 

prosjektorganisasjonen for fylkesROS og organisasjonen for arbeidet med den regionale 

planen. Flere ressurspersoner vil sitte med i begge prosjektene.  

5.4.4. Høring 

Høringsperioden for den regionale planen er å betrakte som en sentral del av 

medvirkningsprosessen. Før vedtak skal planforslaget legges ut på høring slik at regionale 

myndigheter, kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre kan uttale seg til 

forslaget. Det er aktuelt å arrangere digitale høringsseminarer. Aktuelle målgrupper for 

høringsseminar er interessentene i kapittel 5.2. Vi vil i høringen oppfordre kommunene til å 

involvere lokale beredskapsaktører i høringsprosessen. 

5.4.5. Kommunikasjon og informasjon 

Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå ulike mål. Kommunikasjon til Innlandet 

fylkeskommune skal kjennetegnes av verdiene tillit, åpenhet og raushet. I tilknytning til 

planarbeidet vil det bli utarbeidet en egen kommunikasjonsplan. Denne skal bidra til at vi i 

planarbeidet har en kommunikasjon som er åpen, tydelig og tilgjengelig. I 

kommunikasjonsplanen skal aktiv bruk av fylkeskommunens nettsider være ett av flere 
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kommunikasjonstiltak for å nå ut med informasjon om planarbeidet i de ulike fasene av 

planarbeidet. Vi vil også vurdere å ta i bruk nettsidene som digital plattform for innspill.  

Arbeidet med fylkesROS vil ha en egen kommunikasjonsplan, som koordineres med denne. 
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6. Prosess og tidsplan 
Arbeidet med regional plan må ses i sammenheng med gjennomføringen av fylkesROS og 

andre faglige utredninger, slik figur 6 under skisserer.  

 

Figur 6: Regional plan og fylkesROS, prosess og avhengigheter. 

Vi foreslår fem milepæler for arbeidet: 

1. Planprogrammet vedtas og planoppstart varsles, innen utgangen av juni 2021. 

2. FylkesROS gjennomført, innen utgangen av juli 2022. 

3. Planforslaget er klart til høring, innen utgangen av november 2022. 

4. Høring av planforslaget er gjennomført, innen utgangen av februar 2023. 

5. Regional plan sluttbehandling, innen utgangen av juni 2023. 

Omfanget og avhengigheter medfører at det er usikkerhet rundt tidsplanen slik den 

presenteres i figur 7. FylkesROS vil få egen fremdriftsplan, analysen må gjennomføres slik at 

resultatene kan legges til grunn og innarbeides i arbeidet med regional plan. På grunn av den 

pågående pandemisituasjonen, er det usikkerheter rundt tilgjengelige ressurser i 

fylkeskommunen, Statsforvalter, kommunene og hos øvrige fagetater. Prosessplanen vil 

derfor bli justert i forbindelse med planoppstart.  
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Figur 7: Fremdriftsplan for arbeidet med regional plan for samfunnssikkerhet. 
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8. Vedlegg 



 

43 | Regional plan for samfunnssikkerhet. Planprogram på høring. 

 Høringsversjon pr. 23. mars 2021. 

 Vedlegg 1: Grensesnitt mellom de tre regionale 
planene 

 

Grensesnitt RP Inkludering RP Samfunnssikkerhet RP Klima, energi og miljø 

Transport og 

mobilitet 

Mulighet for innbyggere, 

deltidsinnbyggere og 

besøkende til å forflytte seg 

for å kunne delta i 

samfunnsliv, arbeidsliv og 

fritidsaktiviteter. 

Hvilke hendelser som kan 

påvirke mobiliteten og 

fremkommeligheten ved 

hendelser på infrastrukturen 

(veg og bane). 

Å tilrettelegge for 

infrastruktur og 

transportformer som 

reduserer klimagassutslipp. 

Gjennomfartstrafikk knyttet 

til gods- og persontransport 

og reiseliv.  

Klima  Ulike forutsetninger for å 

velge klimavennlige 

løsninger (for eksempel 

geografi, sosioøkonomiske 

ulikheter).  

Klimaendringer påvirker 

samfunnssikkerheten, men 

omhandler ikke reduksjon av 

utslipp/stoppe klimaendringer. 

Reduksjon av 

klimagassutslipp. Forebygge 

hendelser knyttet til, og 

forårsaket av, 

klimaendringer. 

Fysisk miljø  Videreutvikling av kvaliteter i 

fysisk miljø.  

Konsekvenser av hendelser 

(flom, skred eller lignende) 

som kan påvirke fysisk miljø. 

Naturmangfold, 

kulturlandskap og 

forurensning. 

Digitalisering og 

digital 

infrastruktur 

Tilgang til digital 

infrastruktur og kompetanse 

i bruk av digitale verktøy som 

grunnlag for arbeid, 

utdanning, aktivitet og 

deltakelse. 

  

Betydningen som digital 

infrastruktur og digital 

kompetanse har for samfunns-

kritiske funksjoner og 

Innlands-samfunnet generelt. 

Helhetlig risikobilde innen 

cyber- og informasjons-

sikkerhet i 

samfunnsperspektiv. 

Strategisk bruk av skytjenester 

samt kompetanseheving og 

rekrutteringsstrategi innen IKT-

sikkerhet. 

Reduksjon av reiser og 

transportbehov kan redusert 

klimautslipp, men gir 

samtidig økt energibehov til 

drift av digitale tjenester.  

Fysisk 

infrastruktur (veg, 

bane, VA og 

elektrisitet) 

God tilgjengelighet og 

framkommelighet i og 

mellom som byer, tettsteder 

og bygder. 

Infrastrukturens sårbarheter 

og hendelser som kan oppstå i 

Innlandet og som derigjennom 

vil påvirke samfunns-

sikkerheten. 

Planlegging, utbygging, drift, 

vedlikehold av infrastruktur 

gir utslipp og utfordrer 

bevaring av naturmangfold i 

alle faser. 

 

Arealbruk og 

transport, by- og 

tettsteds-utvikling  

Utvikling av attraktive byer, 

tettsteder og bygder, 

inkluderende lokalsamfunn, 

møteplasser og aktivitets-

områder (stedsutvikling). 

Eventuelle føringer for 

fremtidig arealbruk (for 

eksempel jordvern) og 

transport og 

by/tettstedsplanlegging, og 

hvordan denne kan ta økt 

hensyn til samfunnssikkerhet.  

Klimagassreduserende tiltak, 

ivareta naturmangfold, 

forebygge hendelser knyttet 

til, og forårsaket av 

klimaendringer. 

Samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

Landbruk Inkluderende arbeidsliv er 

tema. 

Landbruk og matproduksjon vil 

bli tema i planen, knyttet til 

produksjon, klimaendringer og 

selvforsyning. 

Ta hensyn til naturmangfold 

og forebygge hendelser 

forårsaket av klimaendringer, 

klimagass-reduserende 

tiltak, innovasjon og 

næringsutvikling. 
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Næringsutvikling  

og arbeidsplasser 

Omfatter temaene 

inkluderende arbeidsliv og 

arbeidsplassutvikling, og 

kompetanse og livslang 

læring. 

Omhandles indirekte ved for 

eksempel Forsvarets 

tilstedeværelse og 

sivilt/militært samarbeid. 

Reiseliv omhandles også i et 

samfunnssikkerhetsperspektiv 

Videreutvikling av næringer 

som bidrar til omlegging til 

lavutslippssamfunnet. Satse 

på bioøkonomi og sirkulær 

økonomi. Minske utslipp og 

forurensning fra 

eksisterende 

næringsvirksomheter. 

El.-forsyning og 

energibehov 

Elforsyningen er en 

forutsetning for bosetting, 

arbeidsliv/sysselsetting og 

attraktive bygder, tettsteder 

og byer.  

Kvalitet og robust elforsyning. 

Infrastruktur og forsyning, - 

hvordan dette kan påvirkes av 

hendelser og konsekvensene 

for Innlandssamfunnet. 

Omstilling til lavutslipp-

samfunnet, innovasjon og 

næringsutvikling. Utbygging 

av fornybar energi. 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

Kulturminner/-miljø som 

ressurs i 

lokalsamfunnsutvikling 

knyttet til identitet, nærings-

utvikling og møteplasser.  

Temaet skal omhandles 

indirekte ved at kulturminner 

og kulturmiljø kan gå tapt ved 

hendelser.  

Gjenbruk og transformasjon 

av bygg som 

klimagassreduserende tiltak, 

opprettholde skjøtsel og 

drift. 

Deltids- 

innbyggere og 

reiseliv  

 

Dialog og involvering av 

deltidsinnbyggere som 

ressurs i lokal 

samfunnsutvikling.  

Beredskapsmessige 

forholdene rundt 

deltidsinnbyggerne og 

reiselivet i fylket. 

Bærekraftig reiseliv og 

besøksforvaltning.  

Folkehelse Gjennomgående perspektiv. Gjennomgående perspektiv. Gjennomgående perspektiv. 
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Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 
 
Kommune Representant Vara representant Eierandel 

3400 Innlandet fylke Kjersti Bjørnstad Anne Elisabeth Thoresen 16,00 % 

3405 Lillehammer Mads Furu Anne Mari Råbøl 11,98 % 

3407 Gjøvik Anne Bjertnæs Even Solhaug 13,16 % 

3431 Dovre Harald Frich Anita Dybfest Frich 1,38 % 

3432 Lesja Mariann Skotte Kristin Nyhagen 1,06 % 

3433 Skjåk Per Lars Lien Eva Therese Hyrve Bosmen 1,14 % 

3434 Lom Bjarne Eiolf Holø Marit Sletten 1,19 % 

3435 Vågå Harald Sve Bjørndal Geir Inge Stadeløkken 1,82 % 

3436 Nord-Fron Rune Støstad Anne Sletten 2,83 % 

3437 Sel Eldri Siem Pål Ellingsbø 2,91 % 

3440 Øyer Nisveta Tiro Jon Halvor Midtmageli 2,33 % 

3441 Gausdal Anette Musdalslien Stig Melbø 2,96 % 

3442 Østre Toten Stein Trygve Stabekk Nils Brodal 7,00 % 

3443 Vestre Toten Per Erik Bergstuen Arve Sørbo 6,01 % 

3053 Jevnaker Morten Lafton Harald Antonsen 3,03 % 

3054 Lunner Harald Tyrdal Andreas Ensrud 4,05 % 

3446 Gran Randi Eek Thorsen John-Anders Strande 6,26 % 

3447 Søndre Land Mona Tønnesland Tholin Rune Selj 2,88 % 

3448 Nordre Land Tore Stensrud Gjermund Lyshaug 3,31 % 

3449 Sør Aurdal Marit Haugsrud  1,55 % 

3450 Etnedal Linda Mehlum Robøle  0,67 % 

3451 Nord-Aurdal Knut Arne Fjelltun  3,12 % 

3452 Vestre Slidre Haldor Ødegård Gerd Nanti Vika Helle 1,10 % 

3453 Øystre Slidre Odd Erik Holden  1,49 % 

3454 Vang Vidar Eltun  0,77 % 

 
 
INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I INNLANDET REVISJON IKS. 
 
Det innkalles til ordinært representantskapsmøte i Innlandet Revisjon IKS mandag 26. april 2021 
kl.12.00 på Teams. Representantskapsleder vil sende ut link for deltagelse i møtet. Vedlagt følger 
saksliste og saksdokumenter. 
  
Eventuelt forfall bes meddelt daglig leder på tlf. 913 22 881 så snart som mulig slik at varamedlem 
kan bli innkalt.  
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Med hilsen 

For leder  
Harald Tyrdal 
 
 
 
 
 
Bjørg Hagen 
Daglig leder       
 
Kopi til:  
Deltagerne, varamedlemmene og styret 

irbjha
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Feltkode endret

 
Lillehammer, xx.xx.202x 
J.nr./Referanse: 202x/xxx xx 

 
Til 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
 
Svar på brev med anmodning om å avklare om kontrollutvalget kan bestille 
forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon IKS i spesielle tilfeller.  
 
 
Representantskapet behandlet deres anmodning i sitt møte 26. april 2021 sak 4. Det ble avholdt 
eiermøte 16. februar med deltagerkommunenes ordførere og kommunedirektører som gav grunnlag 
for håndtering av saken i representantskapsmøtet.  
 
Representantskapet mener at det er viktig at eierne har et godt og kompetent revisjonsselskap.  Det er 
derfor viktig at selskapet har gode og forutsigbare rammevilkår. Vi som deltakerkommuner må 
forholde oss til at vi er både eiere og kunder. Det er viktig at vi som kunder opplever at vi får levert 
de revisjonstjenestene vi ønsker med tilfredsstillende kvalitet og innenfor et rimelig tidsperspektiv.  

 
Selskapsavtalen, samt kommuneloven § 24-1 Valg av revisor og § 24-2 Revisors ansvar og 
myndighet, er viktige rammeverk for vårt revisjonsselskap. Det var selskapets representantskap som 
vedtok selskapsavtalen og har muligheter for å endre den. Endringer som omfatter selskapets formål 
må godkjennes av deltakerkommunene. Vi gjengir Selskapsavtalen § 3 Selskapets formål og 
ansvarsområde nedenfor: 
 

IR har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 22.06.2018 med senere endringer, og skal sikre de deltakende kommuner 
revisjon i egen regi. 
 
IR skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med kommuneloven med forskrifter 
Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører 
regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der selskapet 
er valgbar som revisor. 
 
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.  

 
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 
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Representantskapet mener at selskapsavtalen viser at Innlandet Revisjon IKS skal utføre 
deltakerkommunenes bestillinger av revisjonsoppgaver som følger av kommuneloven, herunder 
forvaltningsrevisjoner som skal utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjoner eller 
kontroller som ikke følger av kommuneloven kan derimot kontrollutvalgene bestille fra andre enn 
Innlandet Revisjon IKS.  
 
Selskapets gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter etter kommuneloven krever tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet. Selskapet kan utføre tjeneste både ved bruk av egne ansatte eller ved behov 
kjøpe tjenester fra andre. Når kontrollutvalgene ønsker å få levert forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som de mener selskapet ikke kan dekke når det gjelder kompetanse eller kapasitet, er det viktig at de 
tar det opp med selskapet. Det kan da vurderes om selskapet bør kjøpe tjenester fra andre. 
Anskaffelsesprosesser av forvaltningsrevisjonstjenester vil kreve både tid og ressurser som den 
enkelte kommune må dekke.  
 
Representantskapet mener at det er viktig at selskapet kan levere forvaltningsrevisjoner som dekker  
kontrollutvalgenes behov innenfor et rimelig tidsintervall. Innlandet Revisjon IKS skal ved 
bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter informere kontrollutvalgene om når de planlegger å 
kunne levere prosjektet. Innlandet Revisjon IKS skal informere kontrollutvalgene ved eventuelle 
forsinkelser. 
 
Representantskapet er informert om at bestillingene fra kontrollutvalgene er varierende både gjennom 
året og kommunevalgperioden. Året før valgåret og frem til valget er det stor pågang på bestillinger 
og stort påtrykk for å få ferdigstilt forvaltningsrevisjon før nytt kontrollutvalg starter. Etter valget og 
året etter valget er kontrollutvalgenes arbeid i stor grad preget av opplæring og utarbeiding av plan 
for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Flere av kontrollutvalgene har da betydelig 
færre bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter enn mot slutten av valgperioden. Variasjoner i 
bestillinger gjennom valgperioden gir utfordringer for selskapet med tilpasning av bemanning og 
bidrar til at gjennomføringstiden på slutten av valgperioden blir lengre.  

Representantskapet mener at kontrollutvalgene bør arbeide for å få til en jevn bestilling av 
forvaltningsrevisjoner gjennom valgperioden. Dette vil bidra til bedre kapasitetsutnytting i selskapet 
og mindre risiko for lange leveringstider. 
 
Konklusjon 
Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer de pålagte revisjonstjenester etter 
kommuneloven på en tilfredsstillende måte for deltakerkommunene. Vi mener at selskapsavtalen gir 
føringer for at deltakerkommunene skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter 
kommuneloven av selskapet. Selskapet må sikre at de har en god dialog med de enkelte 
kontrollutvalgene slik at de opplever at de er informert om når de kan forvente å få levert 
forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene må arbeide for å få til jevn bestilling av 
forvaltningsrevisjoner. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
 
 
 



Harald Tyrdal 
Leder for representantskapet 
 
 
Kopi til:  
  



Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

  
Gjøvik, 15. september 2020. 
J.nr./referanse: 09-20/JE/ks 

Til kontrollutvalgene i alle deltakerkommunene 
i Innlandet Revisjon IKS 
 
 
 
Att.: Kontrollutvalgets leder og sekretariat  
 

  
 

Orientering om vedtak i kontrollutvalget i Jevnaker kommune og 
oppfordring til kontrollutvalgene i deltakerkommunene om å drøfte behovet 
for å kunne bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon 
IKS i spesielle tilfeller 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune ønsker med dette å informere de øvrige kontrollutvalgene i 
deltakerkommunene at kontrollutvalget i Jevnaker har sendt en oppfordring til representantskapet i 
Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om dagens selskapsavtale gir anledning for 
kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon IKS, 
eller ikke.  

Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, er representantskapet 
oppfordret til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik anledning. 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester 
i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til 
å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 
kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 
samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 
deltakerkommunens beste.  

  
Oppfordring til deltakerkommunens kontrollutvalg:  

 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige 
deltakerkommunene i Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å 
åpne opp for at kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet 
Revisjon IKS. Dersom man kommer til at dette er hensiktsmessig oppfordres det til å 
videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS som kan ta dette 
med inn i representantskapet når selskapsavtalen drøftes.  

 
 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
Kopi: Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
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Tit representantskapet i lnntandet Revisjon IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert lnnlandet Revisjon IKS'årsregnskap som viser et overskudd på kr r rr8 882. Årsregnskapet
består av balanse per 31, desember zozo, resuttatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper,

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bitde av setskapets finansielle stitting per 31, desember zo2o, og av dets resuttater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler, til.teggsbestemmetser i lov om interkommunate selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

§ ru n nlag for ko n klugtonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med tov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonate revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og ptikter i henhoLd tiI disse
standardene er beskreveli Revisors oppgaver og plikter ved rev§on av årsregnskapet Vi er uavhengige
av setskapet sLik det kreves i Lov og forskrift og har overholdt våre øvrige etiske forplikteLser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkeLig og hensiktsmessig som
grunntag for vår konkl.usjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvartig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av [informasjon i sel.skapets
årsrapportl, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttatelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig tit avsnittet <<Konklusjon om årsberetningen>> under uttalelse
om øvrige tovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreLigger vesentlig inkonsistens me[om øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, elter hvorvidt den
titsynelatende innehoLder vesentlig feilinformasjon, Dersom vi hadde konkLudert med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi påtagt å rapportere det. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende,

§tyret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet
Styret og dagtig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regler, til.teggsbestemmelser
i lov om interkommunate selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, Ledelsen er også ansvarlig for sl.ik intern
kontrol.l den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig
fei[informasjon, verken som følge av mistigheter e[[er utitsiKede feiL.
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Ved utarbeidetsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsyntig at virksomheten vil bli awik[et.

Reuisors oppgaver og ptiWar ved reu§onen av årsregnskapat
Vårt måL med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som heLhet ikke
inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som føtge av misLigheter e[ler utilsi]<tede feiL, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, al.Ltid viL avdekke vesentlig feitinformasjon som eksisterer, Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter e[[er utilsiktede feiL. Feil.informasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis etler samtet med rimetighet kan forventes å påvirke økonomiske bestutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene. utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonetl skepsis giennom hele revisjonen. I tillegg:

. identifiserer og anstår vi risikoen for vesenttig feil.informasjon i årsregnskapet, enten det skytdes
misl.igheter etl.er utilsiktede feiL, Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for
vår konktusjon. Risikoen for at vesentLig feil.informasjon som føtge av mistigheter ikke btir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skytdes utitsiktede fei[, siden mistigheter kan innebære
samarbeid, forfatskning, bevisste utelatelser, uriktige fremsti[linger etter overstyring av intern
kontro[[.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av se[skapets interne kontrolt,

r evatuerer vi orn de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimetige.

. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreLigger
vesenttig usikkerhet knyttet tit hendetser e[[er forhoLd som kan skape tvil av betydning om
setskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konktuderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på titl.eggsopplysningene
i årsregnskapet, etter, dersom sl.ike til.teggsopptysninger ikke er tilstrekkel.ige, at vi modifiserer vår
konk[usjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konktusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterføtgende hendetser eller forhotd kan
imidLertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

. evaluerer vi den samtede presentasjonen, strukturen og innhotdet i årsregnskapet, inktudert
titl.eggsopptysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de undertiggende transaksjonene
og hendel.sene på en måte som gir et rettvisende bil.de,

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planl.agte omfanget av revisjonen og til. hviLken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i Løpet av revisjonen, herunder om eventuetle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige [ovmessige krav

Ko n k lusj o n o rn r€gis tre rin g og d o k u m en ta sj,o n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhol.d til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAH 3ooo
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etler forenktet revisorkontrotl av historisk finansie[[
informasjon>>, mener vi at ledelsen har oppfytt sin pl,ikt til å sørge for ordentlig og oversikttig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med tov og god bokføringsskikk i

Norge.

Side lz
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Ko n kl usjon o m å rs bere tningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor. mener vi at årsberetningen innehotder
de oppl.ysningene som lov og forskrift krever og at opptysningene om økonomi i årsberetningen
stemmer overens med årsregnskapet.

Drammen 15. mars zozl

ffiariu,r* &/kr""-J
Marianne Berg
Oppdragsansvarlig revisor

Jr
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SAKSLISTE 
 

TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I INNLANDET REVISJON IKS 
 

Mandag 26. april 2021 kl.12.00 på Teams  
 
 
 
 
SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.10.2020. 
 
SAK NR. 02/2021 ORIENTERING OM SELSKAPETS DRIFT 
 
SAK NR. 03/2021 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
SAK NR. 04/2021 VALG AV STYRETS LEDER OG VARAMEDLEMMER 
 
SAK NR. 05/2021 MØTEGODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS STYRE, 

REPRESENTANTSKAPETS LEDER OG NESTLEDER 
 
SAK NR. 06/2021 VALG AV REVISOR OG GODTGJØRING  
 
SAK NR. 07/2021 SVAR PÅ HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I 

JEVNAKER KOMMUNE 
 
SAK NR. 08/2021  KOMMUNENE I VALDRES EIERE I SELSKAPET FRA 2021 
 
 
 
 
 

Lillehammer, 26. mars 2021 

 
 
 
 

Bjørg Hagen 
Daglig leder 

 
 

for 
Harald Tyrdal  

Leder i representantskapet 
 
 
 
 
 
 

irbjha
Signatur
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SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.10.2020. 
 
Saksdokument: 
Utskrift av vedtak i representantskapet for Innlandet Revisjon IKS 08.10.2020. 
 
Vedlegg: 
Utskrift av vedtak i representantskapet for Innlandet Revisjon IKS 08.10.2020. 
 
 
Daglig leders innstilling: 
Protokollen fra møtet 08.10.2020 godkjennes. 
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SAK NR. 02/2021 ORIENTERING OM SELSKAPETS DRIFT 
 
Saksdokument: 
Daglig leder vil gi en muntlig orientering om selskapets drift. 
  
 
Daglig leders innstilling: 
Daglig leders orientering om selskapets drift tas til orientering. 
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SAK 03/2021 ÅRSREGNSKAP 2020 MED STYRETS ÅRSRAPPORT 
 
Saksdokumenter: 
Årsregnskap 2020 bestående av: 
 Resultatregnskap 2020 
 Balanse pr 31.12.20 
 Noter 
Forslag til styrets årsrapport 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2020 bestående av: 
 Resultatregnskap 2020 
 Balanse pr 31.12.20 
 Noter 
Forslag til styrets årsrapport 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 1 118 882. Selskapet skal drive til 
selvkost. Overskuddet skyldes lavere pensjonspremie, lavere sats på arbeidsgiveravgift og 
redusert reisevirksomhet på grunn av Covid 19. 
 
Regnskapet viser leverandørgjeld på kr 6 275 359, herav utgjør forskuddsbetalte inntekter fra 
deltagerne kr 6.115.474. Leverandørgjelden utgjør kr 159 885. 
 
Selskapets opptjente egenkapital er per 31.12.20 kr 15 505 314, mens selskapets netto 
pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift til KLP er kr 24 054 217. 
 
De ansatte i selskapet viser meget god forståelse for selskapets strategi og målsetting. De gir 
god støtte til daglig leder og er aktive til å komme med innspill til forbedringer.     
 
Det er laget forslag til styrets årsrapport som gir en kortfattet informasjon om selskapet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Årsregnskapet for 2020, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, avlegges som 
Innlandet Revisjon IKS regnskap for 2020. 
  
Regnskapsmessig overskuddet på kr 1 118 882 overføres til selskapets egenkapital. 
 
Styrets årsrapport for 2020 godkjennes.  
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SAK NR. 04/2021 VALG AV STYRETS LEDER OG VARAMEDLEMMER 
 
Saksopplysninger: 
I følge selskapsavtalen § 8 skal styret bestå av 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Styremedlemmene velges vanligvis for to år. På valg i år er styrets leder og andre 
varamedlem. 
 
I følge lov om interkommunale selskaper § 10 velges styremedlemmene for 2 år med mindre 
annet er avtalt. Aksjelovens § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for 
interkommunale selskaper. Styret til Innlandet Revisjon IKS uten varamedlemmer må bestå av 
minst en person fra hvert kjønn og i tillegg må styret inklusive varamedlemmer bestå av minst 
to personer av hvert kjønn.  
 
Selskapsavtalen § 8 jf. Kommuneloven § 23-1 3. ledd setter begrensninger for hvem som kan 
velges som styremedlemmer. 
 
I representantskapets møte 11.05.2020 sak 04/2020 ble det gjort valg av styrets nestleder, 
Svein Erik Lund og styrets medlem Hege Bogfjellmo. Det ble samtidig gjort vedtak om at 
valgkomiteen arbeider videre med å finne kandidater til styrets 1. varamedlem.   
 
Styrets leder, Espen Hagberg, styrets 1. varamedlem og styrets 2. varamedlem, Terje Mosveen 
er på valg.  
 
Innstilling til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
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SAK NR. 05/2021  MØTEGODTGJØRELSE FOR DELTAKELSE I 

REPRESENTANTSKAPET OG STYRET 
 
Saksdokument: 
Oversikt over satser for godtgjøring til styret og representantskap 
 
Vedlegg: 
Oversikt over satser for godtgjøring til styret og representantskap. 
 
Saksopplysninger: 
 
Godtgjørelse til styret og representantskapet behandles årlig i representantskapet. 
 
I representantskapsmøte 08.10.2020 sak 12/2020 Møtegodtgjørelser til representantskapet 
vedtok representantskapet at møtegodtgjørelser for representantskapets medlemmer avvikles 
og at fast årlig godtgjørelse for representantskapets leder på kr 3.000 og nestleder på kr 
1.500 opprettholdes.  
 
I representantskapsmøtet 11.05.2020 sak 05/2020 Møtegodtgjørelse til deltagelse i 
representantskapet og styret ble ikke godtgjørelse til styret og representantskapet endret.  
 
 
Daglig leders innstilling: 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 06/2021 VALG AV REVISOR OG GODTGJØRING  
 
Saksopplysninger: 
I 2014 ble fire selskaper forespurt om tilbud på revisjonstjenester for selskapet. Tre 
revisjonsselskaper leverte tilbud. Buskerud Kommunerevisjon IKS ble valgt til selskapets 
revisor for regnskapsåret 2014.  
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS har siden blitt valgt som revisor for revisjon av Innlandet 
Revisjon IKS årsregnskap. Revisjonshonorar bestående av revisjon av årsregnskapet var for 
2020 kr 25 175. 
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS er nå slått sammen med Follo Distriktsrevisjon IKS og har 
endret navn til Viken kommunerevisjon IKS.  
 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Viken kommunerevisjon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret 
2021. 
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SAK NR 07/2021 SVAR PÅ HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I 
JEVNAKER KOMMUNE 

 
Vedlegg: 
Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune av15.09.2020 
Utkast til brev til kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
 
Saksopplysninger: 
Representantskapet mottok brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune datert 15. 
september 2020 med «Anmodning til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å 
avklare om kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet 
Revisjon IKS i spesielle tilfeller» 
 
I representantskapsmøte 8. oktober 2020 under sak 09/2020 Orientering om selskapet, ble det 
orientert om mottatt brev og drøftet hvordan representantskapet skulle håndtere den videre 
behandlingen av henvendelsen. Det ble avholdt eiermøte 16.02.2021 der saken ble drøftet.  
 
Selskapet har følgende rutiner for å informere kontrollutvalgene om tidspunkt for levering av 
forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 Prosjektplanen  

 Tertialrapportering 

 Oppdragsansvarlig informere sekretær når det oppstår forsinkelser  

 
Selskapet arbeider aktivt med å sikre at leveringer skjer innen fastsatt dato i prosjektplanen 
eventuelt avtalt annen dato med kontrollutvalget. Det vil allikevel kunne oppstå forsinkelser. 
De vanligste årsakene er:  
 Bestillinger som det haster med prioriteres, som eksempel bestillinger fra kommunestyre eller 

fylkesting 

 Informasjonsinnhentingen fra kommunens administrasjon tar lengre tid enn forventet  

 Interne forhold i revisjonen slik som sykefravær og at det brukes lengre tid på et prosjekt enn 
planlagt  

 
Daglig leder har utarbeidet utkast til brev til Jevnaker kommunes kontrollutvalg som svarer 
opp deres henvendelse.  I utkastet til brev er det prøvd å ta hensyn til innspillene som kom 
frem i representantskapets møte 8. oktober 2020 og eiermøte 16. februar 2021.  
 
Innstilling til vedtak: 
1. Representantskapet mener selskapsavtalen viser at Innlandet Revisjon IKS skal levere alle 

revisjonstjenestene etter kommuneloven til deltagerkommunene. 
2. Representantskapet mener at kontrollutvalgene må arbeide for å få til en jevn bestilling i 

valgperioden av forvaltningsrevisjonsprosjekter fra selskapet.  
3. Representantskapet mener at utkast til brev til kontrollutvalget i Jevnaker skal sendes 

kontrollutvalget.  
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SAK NR. 08/2021  KOMMUNENE I VALDRES EIERE I SELSKAPET FRA 2021 
 
De seks kommunene i Valdres kom inn som eiere i Innlandet Revisjon IKS 01.01.2021 med en 
samlet eierandel på 8,7 %. 
 
Innlandet Revisjon IKS ble opprettet 01.01.2005 ved en sammenslåing av selskapene Sør-
Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt, Sør-Oppland kommunerevisjonsdistrikt og Oppland 
fylkesrevisjon. Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon ble slått sammen med Innlandet 
Revisjon IKS fra 01.01.2018. 
 
Innlandet Revisjon IKS har en betydelig pensjonsforpliktelse. Vår netto pensjonsforpliktelse 
inklusive arbeidsgiveravgift var ifølge regnskapets note 2 per 31.12.2020 kr 24.054.212. 
Selskapet opptjente egenkapital var ved utgangen av 2020 kr 15.505.314.  
 
Innlandet Revisjon IKS har meget god formal og real kompetanse innenfor regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 
Kommunene i Valdres vil ved sin inntreden i selskapet hefte med sin andel av selskapets 
samlede forpliktelse jf. selskapsavtalen § 4. De vil samtidig kunne benytte den 
revisjonskompetansen som selskapet gjennom mange år har opparbeidet. Selskapets 
opparbeidede kompetanse vises ikke i regnskapet.   
 
Representantskapet bør vurdere om kommunene i Valdres skal påvirkes av selskapets 
pensjonsforpliktelser, opptjente egenkapital og opparbeidede kompetanse.  
 
 
Innstilling til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
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VEDLEGG SAK NR. 05/2021 MØTEGODTGJØRELSE FOR DELTAKELSE I 
REPRESENTANTSKAPET OG STYRET 

 
I representantskapets sak 05/2020 ble det det ikke gjort endringer i godtgjørelse til styret og 
representantskapet. I sak 12/2020 Møtegodtgjørelser til representantskapet vedtok 
representantskapet at møtegodtgjørelser for representantskapets medlemmer fra Innlandet 
Revisjon IKS avvikles.  
 
Godtgjørelser til styret og representantskapet:  
 
Styret: 
Fast årlig godtgjørelse leder      kr.  30.000,- 
Fast årlig godtgjørelse nestleder     ”    15.000,- 
Fast årlig godtgjørelse styremedlem     ”      8.000,- 
Godtgjørelse pr. møte (alle)      «         800,- 
  

 Reisetiden er inkludert i godtgjørelsene. 
 Satsene inkluderer godtgjørelse for arbeid i forhandlingsutvalget og pliktig deltakelse i 

representantskapsmøter (leder)  
 Den faste godtgjørelsen utbetales 2 ganger årlig. 

 
Representantskapet: 
Fast årlig godtgjørelse leder      kr.  3.000,-. 
Fast årlig godtgjørelse nestleder     «    1.500,- 
 

 I de tilfeller hvor styremedlemmer blir innkalt til representantskapsmøter godtgjøres de 
som for styremøter. 

 Reisetiden er inkludert i godtgjørelsene. 
 Den faste godtgjørelsen utbetales 2 ganger årlig. 

 
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste, styret: 
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i ordinær inntekt 
innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid.  Dette inkluderer tap av ubekvemstillegg.  
Overtidsgodtgjøring/ekstrafortjeneste for øvrig erstattes ikke. 

Legitimert tap.  
Så vidt mulig skal tapt arbeidsfortjeneste legitimeres skriftlig fra arbeidsgiver.   
Selvstendig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inntekt, kan etter godkjenning fra 
styret gis godkjenning etter dette punkt. 
 
Ulegitimert tap. 
Ulegitimert tap kan dekkes når det er forbundet med praktiske vanskeligheter å fremskaffe 
nødvendig dokumentasjon.  Dette gjelder for  
 
Selvstendige næringsdrivende 
Beløpet fastsettes i samråd med administrasjonen.  Ligningsattest kan kreves fremlagt 
sammen med egenerklæring.  Utgifter til vikar som ivaretar den næringsdrivendes oppgaver 
dekkes etter dette punkt. 
Personer med omsorgsansvar (for barn under 12 år, eldre funksjonshemmede, ved  
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sykdom m.v.) Egenerklæring fremlegges.  Det avklares i hvert tilfelle om utbetaling skjer til 
representanten eller til stedfortreder. 
 
Ulegitimert tap kan dekkes med inntil kr. 250,- pr. time, maksimalt kr. 2.500,- pr. dag. 
(Reisetiden inkluderes i fravær fra arbeidstid). 
 
Krav om ulegitimert tap godkjennes av styrets leder.  Tvilstilfeller legges frem for styret for 
endelig godkjenning.” 
 
 



Innlandet Revisjon IKS

Årsrapport 2020

Virksomhetens art
Innlandet Revisjon IKS leverte revisjons- og veiledningstjenester til 24 kommuner og Innlandet
fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Lillehammer og kontor på Gjøvik og Otta.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Den siste tiden har vår oppdragsmengde øket sterkt. Innlandet fylkeskommune og de seks kommunene i
Valdres er kommet inn som eiere i selskapet. Det siste året har det begynt seks nye medarbeidere hos oss, 4
innenfor regnskapsrevisjon og 2 innenfor forvaltningsrevisjon. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på
kr 1.118.882. Årsoverskuddet skyldes lavere pensjonspremie til KLP, redusert sats for arbeidsgiveravgift samt
mindre reisevirksomhet på grunn av Co vid 19.

Selskapet har priset sine tjenester til selvkost. Overføringer fra deltakerne var budsjettert med kr 18 900 000,
mens den faktiske overføringen ble kr 18 129 690. Differansen skyldes mindre bestillinger og levering av
forvaltningsrevisjonstjenester enn budsjettert.

Fortsatt drift
Virksomheten er basert på avtaler med eierne. Forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelse
av årsregnskapet. Vi har de seneste årene vært i sterk vekst både når det gjelder antall eiere og aktivitet.

Forskings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har fokus på metodisk utvikling, herunder standardisering og bruk av IT i revisjonsprosessen.
Selskapet har en kvalitetskontrollør og en deltaker i revisjonskomiteen i Norges Kommunerevisorforbund.

Arbeidsmiljoet
Styret og daglig leder vurderer arbeidsmiljøet til avaere bra. Gjennomsnittsalderen til de ansatte i Innlandet
Revisjon IKS er 47 år. Sykefraværet i selskapet var 9,8 % i 2020. Det har ikke vært rapportert om skader eller
ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Likestilling
Ved utgangen av 2020 var det 25 ansatte i selskapet, 20 kvinner og 5 menn. Styret har tre medlemmer og ett
varamedlem. Styret består av en kvinne og to menn samt et mannlig varamedlem. Styret har ut fra en
vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nodvendig aiverksette spesielle tiltak med
hensyn til likestilling.

Ytre miljo
Virksomheten forurenser i liten grad det ytre miljøet. Forurensning som følge av reiseaktivitet er begrenset.

Disponering av resultat
Virksomhetens overskudd på kr 1. 118.882 foreslåes overført til annen egenkapital.

Lillehammer 11. februar 2021

Styrets leder

45
Svein Eirik Lund
Styrets nestleder

Hege Bogfjellmo
Styremedlem

%;i
yoretoge

Daglig leder
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Innlandet Revisjon IKS

Resultatregnskap

Note 2020 Budsjett 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 20 767 408 20 400 000 19 932 197
Annen driftsinntekt 93 454 80 000 90 496
Sum driftsinntekter 20 860 862 20 480 000 20 022 693

Driftskostnader
Lønnskostnad 1,2 17 022 027 18 080 000 16902239
Avskrivning på varige driftsmidler 3 10 625 10 943
Annen driftskostnad 2812207 3 020 000 2 549 534
Sum driftskostnader 19 844 859 21100000 19 462 717

DRIFTSRESULTAT 1016003 -620 000 559 976

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 102 880 262 658
Sum finansinntekter 102 880 262 658

NETTO FINANSPOSTER 102 880 120 000 262 658

ORDINÆRT RESULTAT

ÅRSRESULTAT

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

1118 882 -500 000 822 635

1118 882 -500 000 822 635

4 1118 882
1118 882

822 635
822 635

[Arsregnskap for lnnlandetRcvisjon_Iks Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontarm.
Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalinnskudd KLP
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Merverdiavgiftskompensasjon
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

:
styreleder

.t
nestleder

11740 15 765
3 18 701 25 301

30 440 41 066

1 619 612 1464919
1203994 1457094
2 823 606 2 922 013

2 854 047 2 963 079

5 (90 259) 255 000
5 68 878 159 044
5 534 226 437 180

512 845 851 224

6 23 556 289 18 922 327
24 069134 19 773 550

26 923 181 22 736 629

4

4

2 324 333
2 324 333

15 505 314
15 505 314

17 829 647

6 275 359
1059593
1758 581
9 093 534
9 093 534

26 923181

Lillehammer, den 11.02.2021

Hege Bogfjellmo
styremedlem

31.12.2019

2 324 333
2 324 333

14 386 432
14 386 432

16 710 765

3 332 289
1150 386
1543 190
6 025 864
6 025 864

22 736 629

e.4#64
Bjord'Hagen
daglig leder

[Arsregnskap for Innlandet Revision_IKS Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som ble opprettet 01.01.2005 med hjemmel
i Lov om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er 18 kommuner og en
fylkeskommune.

Selskapets årsregnskap som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er satt
opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De unntaksregler
som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Dette gjelder i hovedsak
utestående revisjonshonorar for 2020.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler.

Varige driftsmidler

Kontorutstyr avskrives over forventet økonomisk levetid med henholdsvis 20 % per år.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

[Noter for _InnlandetRevisjon_1KS Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 20 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad er
Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder
Daglig leder, telefon og to avisabonnement.

I år I fjor

12 965 488 11959 579
1 991 110 2 085 856
1 867 280 2 782 419

198 149 74385

17 022 027 16 902 239

1 000 202

Styremedlemmer 95 100

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon 25175

INoter for Innlandet Revisjon IKS Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Note 2 - Pensjonskostnad

Tjenestepensjon
Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen er
dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen
gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor.
Tjenestepensjonsordningen vil ved full opptjening av alderspensjon sammen med
folketrygdens ytelse utgjøre en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget.

Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved
pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som
alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.

AFP
De ansatte har rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket,
men finansieres med en 100 % utjevningsordning innenfor KLP hvor arbeidsgiver for
2020 betalte et tilskudd pa 1% for AFP 62-64 0g 1% for AFP 65-66 av
pensjonsgrunnlaget.

Regnskapsføring pensjonskostnader
Krav om premieinnbetaling for 2020 til Kommunal Landspensjonskasse er resultatført
som pensjonskostnad, jfr. regnskapslovens regler for små selskaper med
pensjonsordninger finansiert ved fondsopplegg.

Selskapets totale pensjonsforpliktelse ifølge mottatt aktuarberegning fra KLP per

31.12.20 er kr 24.054.217.

Brutto påløpt forpliktelse

Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift

87.173.458

66.091.760
21.081.698
2.972.519

24.054.217

Beregningen er basert på KLP standardforutsetinger for virksomheter som legger norsk

regnskapsstandard for pensjoner til grunn.

I medhold av regnskapsbestemmelsene for små foretak, er pensjonsforpliktelsene ikke

balanseført.

INoter for Innlandet Revisjon IKS Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Note 3  -  Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Maskiner og Driftsløsøre, Sum
anlegg inventar, verktøy,

kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 20125 72 502 92 627
Anskaffelseskost pr. 31112 20125 72 502 92 627

Akk. av/nedskr. pr 1/1 4360 47 200 51 561
+ Ordinære avskrivninger 4025 6 600 10 625
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 8 385 53 801 62186

Balanseført verdi pr 31/12 11 740 18 701 30440

Prosentsats for ord. avskr. 20-20 20-20

[Noter for _Innlandet Revision_1KS Organisasjonsnr. 987769386



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Note 4  -  Selskapskapital

Pr  1.1.
Årets resultat
Pr 31.12.

Selskapets kapitalinnskudd er på kr. 2 324 333.

Selskapskapital

2 324 333

2 324 333

Annen
egenkapital

14 386 432
1118 882

15 505 314

Deltakernes ansvars- og eierandeler består av både kontantinnskudd og tingsinnskudd i
selskapet.

Deltakerkommunenes/fylkeskommunens kapitalinnskudd er på kr. 2  171  800 og fordeler
seg slik:

Gausdal kommune kr 70 400
Gjøvik kommune kr 313 400
Gran kommune kr 149 200
Jevnaker kommune kr 72 200
Lillehammer kommune kr 285 400
Lunner kommune kr 96 400
Nord-Fron kommune kr 67 400
Nordre Land kommune kr 78 800
Innlandet fylkeskommune kr 380 000
Søndre Land kommune kr 68 800
Vestre Toten kommune kr 143 400
Østre Toten kommune kr 166 800
Øyer kommune kr 55400
Dovre kommune kr 32 500
Lesja kommune kr 25 000
Skjåk kommune kr 26 900
Lom kommune kr 28 200
Vågå kommune kr 42 900
Sel kommune kr 68 700
SUM kr 2171800

De enkelte deltakere hefter med hele sin formue for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser.

Egenkapitalinnskudd KLP på kr 152 533 vedrørende tidligere Sør-Oppland
revisjonsdistrikt IKS er i tillegg overført selskapet som kapitalinnskudd.

[Noter for_Innlandet_Revision_IKS Organisasjonsnr. 987769386 I



Innlandet Revisjon IKS

Noter 2020

Note 5 - Fordringer

Kundefordringer består av utestående revisjonshonorar pr. 31.12.2020. Andre fordringer
består av momskompensasjon og forskuddsbetalinger. Samtlige fordringer har forfall
innen ett år. Det samme gjaldt tidspunktet for forfall for selskapets fordringer 31.12.2019.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 669 064 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 521 876.

[Noter for InnlandetRevisjon_1KS Organisasjonsnr_ 987769386 ]
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 12.04.2021 09:00  
Sted: Fjernmøte - Digital møteplattform  
Arkivsak: 21/00053  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet – Lære av hverandre – Dele med hverandre 

 Forslag om etablering av helsefellesskap – Notat fra Jørund Hassel, Kommunal 
brukerrepresentant i overordnet samarbeidsutvalg i Sykehuset Innlandet HF. 

 Eventuelt: Åpen post/spørsmål fra rådets medlemmer 
 
 

SAKSLISTE  

9/21 21/00201-12 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg  

10/21 21/00449-19 Orienteringssak om prosjekt 690  

11/21 21/00235-6 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021  

    

 
 
Jaren, 7. april 2021 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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9/21 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg 
 
Arkivsak-dok.  21/00201-12 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Kari Møyner 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 20/21 

Eldrerådet 12.04.2021 9/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1) Kirkestallen på Granavollen. Restaurering og bygging av toaletter PU-sak 

55/20 
Nei 

2) Protokoll fra PU-sak 55/20 Nei 
3) Vedtak PLU 10.03.21 Helhetlig plan sak 9/21 Ja 
4) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Innlandet fylkeskommune Ja 
5) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Riksantikvaren Ja 
6) Granavollen Vel Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
7) Husstyret Kommunehuset_Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
8) Granavollen Vel_Protokoll fra Årsmøte 03.03.21 Ja 
9) Befaring av Kirkestallen 18.03.21. Ny plassering av toalettanlegg Ja 
10) Svar fra Innlandet fylkeskommune om plassering av toalettanlegg, 19.03.21 Ja 
11) SpareBankstiftelsen Gran_Gavebrev_Prosjekt: Oppgradering av 

kirkestallene på Granavollen 
Ja 

12) Gran Tingelstad menighetsråd_uttalelse om offentlig toalett på 
Granavollen_22.03.21 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Planutvalget som er styringsgruppe for Helhetlig plan for Granavollen, vedtok 02.12.20 at 
Kirkestallen skal restaureres og toalett skal bygges øst i stallen. 
 
Planutvalget 10.03.21 ønsket en ny utredning og sak angående plassering av toalettanlegg i 
kirkestallen etter at Granavollen vel har endret syn på hvor toalettanlegget bør plasseres. 
 
Befaring ble gjennomført 18.03.21 med planutvalgsleder og representanter fra Granavollen Vel og 
Gran kommune ved Eiendom og Kultur. Enighet om at toalett kan plasseres i det andre rommet fra 
vest med inngang fra nord.  Fylkeskommunen, kulturarvavdelingen støtter dette forslaget. 
 
 

Saksutredning 
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Bakgrunn for saken 
Planutvalget vedtok 02.12.20 (sak 55/20) at Kirkestallen skal restaureres og at toaletter bygges øst i 
Kirkestallen. Gran kommune i samarbeid med Granavollen vel skal søke om eksterne midler til 
restaurering av Kirkestallen og bygging av toaletter. Dersom dette fører frem vil det medføre lavere 
kostnader for kommunen.  
 
Årsmøtet i Granavollen Vel 03.03.21 fattet vedtak om at toalettanlegget bør ligge i vest framfor i øst. 
 
Etter en orientering om Helhetlig plan i planutvalgsmøte 10.03.21 ble følgende vedtak fattet: 
«Planutvalget har merket seg det enstemmige vedtaket på årsmøtet i Granavollen vel. Planutvalget  
ønsker derfor at rådmannen utreder plassering av toaletter i vestenden av kirkestallene, og raskest 
mulig fremmer ny sak for planutvalget. Utredningen må ta utgangspunkt i at stallplassene bevares, i 
tråd med uttalelsen fra kulturmyndighetene. Punkt 2 i vedtaket fra PU sak 55/20, oppheves herved.» 
 

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
02.12.20 PU-sak 55/20 
10.03.21 PU-sak 9/21 
 
Økonomi 
Restaurering av kirkestallen og bygging av et offentlig toalettanlegg er kostnadsberegnet til  
kr 4 044 242 (inkl mva).  I samarbeid med Granavollen Vel er det søkt eksterne midler. Per i dag har 
Sparebankstiftelsen Gran innvilget kr 1 250 000 til bygging av toalettanlegg i kirkestallen.  
Rådmannen fremmer sak til Formannskap og Kommunestyret om fullfinansiering når Planutvalget 
har fattet vedtak om plassering og svar på søknadene om ekstern finansiering er mottatt. 
 
Bemanning 
Administrativ oppfølging med detaljplanlegging av restaurering og bygging av toalettanlegg. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Et offentlig toalett skal være tilgjengelig hele døgnet og det må være brannsikret og universelt 
tilgjengelig.  
 
Etter planutvalgets vedtak 02.12.20 var det et stort engasjement fra mange hold om toalettenes 
beliggenhet: I kirkestallen øst eller vest eller i Kommunehuset. 
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Kommunehuset 
Kommunehuset er reservert for bruk av faste brukere nesten hver eneste hverdag. I tillegg kommer 
utleie til foredrag, møter og selskapelighet av enkeltpersoner og andre lag, foreninger eller 
organisasjoner. 
 
Toalettene i Kommunehuset har lenge vært planlagt rehabilitert, men pga manglende finansiering er 
det ikke blitt gjennomført. De må totalrenoveres dersom de skal fungere som et offentlig toalett, 
med bla brannsikring. 
 
Etter at arbeidet med ny rømningstrapp på Kommunehuset startet opp i januar, var det enkelte som 
ønsket at det offentlige toalettet kunne bygges samtidig i dette bygget. Dette trappehuset har vært 
planlagt for flere år siden. «Korona-tilskudd» medførte at dette tiltaket raskt kunne gjennomføres.  
 
Styret i Granavollen Vel avholdt derfor et styremøte 11.01.21, jfr vedlagte referat. De fastholdt 
beslutningen om at de ønsker å bevare kirkestallen og ha toaletter i østenden av bygget. Plan B er at 
toaletter bygges i Kommunehuset samtidig med restaurering av stallen og at man får til en god 
løsning med brannmur og brannsikring.  
 
Husstyret i Kommunehuset hadde også møte 11.01.20, jfr vedlagte referat, og skriver at det lar seg 
gjøre å bygge et offentlig toalett i bygget, i tillegg til et separat toalett for Kommunehusets brukere. 
Husstyret presiserer at også dette må være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
Kirkestallen øst eller vest  
Da saksframlegget i PU-sak 55/20 ble skrevet var ikke uttalelse om verneverdi for kirkestallen 
kommet fra vernemyndighetene. De ble referert muntlig i møtet 02.12.20. Uttalelsene ligger derfor 
vedlagt til denne saken (vedlegg 4 og 5).  
 
Plasseringer av toalettanlegg har vært diskutert i flere år. Forslag med inngang fra vest, nord, øst og 
sør har vært fremmet. Det har vært diskutert og tatt hensyn til tilgjengelighet, trafikksikkerhet, 
kulturverdier i stallen, inngrepets størrelse i bygget og hvordan best nytte det resterende arealet i 
stallen.  

Innlandet fylkeskommune har ved flere anledninger presisert at den vestre delen av stallen er viktigst 
å bevare. De skriver 12.02.21: «I den vestre delen av kirkestallen er det fortsatt bevart spiltau fra den 
tiden bygningen ble brukt som stall, og vår vurdering er at det er ønskelig å beholde disse uendret. På 
utsiden av spiltauene er det bevart en utedo.»  
 
Stallgruppa og styret i Granavollen Vel har tidligere gått inn for å plassere toalettet i øst (vedlegg 6).  
Årsmøtet 2021 gikk inn for plassering i vest (vedlegg 8). 
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Skisse med plassering av toalett i øst. 
 

 
Foreløpig skisse med plassering av toalett i vest. (skal ikke være dør til bøttekott fra naborommet i 
øst). 
 
 
Etter nytt vedtak i Planutvalget 10.03.21 ble det gjennomført en befaring av Kirkestallen 18.03.21 
(vedlegg 9). Planutvalgsleder, Granavollen Vel og kommunens administrasjon var representert. 
Ny plassering av toalettanlegg i vest av Kirkestallen ble vurdert og det ble konkludert med at det kan 
la seg gjøre i rom nummer to fra vest (heretter kalt i vest). Følgelig blir rommet med utedoene lengst 
i vest bevart i sin helhet, likeledes bevares rommet med stallinnredninger, slik 
kulturvernmyndighetene ønsker. Inngangsparti blir fra nord og må ha tydelig avgrensing til vegbanen. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen mener at det praktisk kan la seg gjøre å bygge et offentlig toalettanlegg enten i 
Kommunehuset eller i Kirkestallen og at kostnadene ved å bygge toalett vil bli omtrent det samme.  
På begge steder må det brannsikre vegger, tak etc, og nytt interiør må skaffes. Det ville blitt et noe 
mindre areal som kan benyttes i Kommunehuset enn i stallen da det her også må bygges et nytt 



 6  

toalett for brukerne i Kommunehuset. Jo større areal som innlemmes til Kommunehusets 
toalettanlegg jo færre toaletter blir det plass til i det offentlige toalettet. 
Ved å bygge toalett i Kirkestallen opprettholdes toalettene i Kommunehuset slik at det til sammen 
blir mange toaletter på Granavollen i tider hvor det er stor aktivitet. Flere toaletter blir tilgjengelig for 
Kommunehusets brukere, og ikke bare ett som ville vært aktuelt om et offentlig toalett skulle bygges 
der.  
 
Gran Tingelstad menighetsråd skriver at både Kommunehuset og vestenden på Kirkestallen 
tilfredsstiller deres ønske og er begge gode alternativer for offentlige toaletter på Granavollen 
(vedlegg 12). Granavollen Vel ønsker plassering i vest. 
 
Rådmannen mener at siden Sparebankstiftelsen Gran har satt som vilkår at gaven på kr 1,25 mill, skal 
benyttes til toalettanlegg i kirkestallene (vedlegg 11) veier dette tungt for plassering i stallen og ikke i 
Kommunehuset. 
 
Rådmannen mener at toalett kan legges både i øst eller vest i stallen. Ved å legge toalett i øst vil det 
kunne bli en sammenhengende bruk av resten av stallen til aktiv bruk til andre gode formål.  
Bygningen blir noe mer «oppstykket» ved å legge toalettanlegg i vest. Tilgjengeligheten fra 
parkeringsplassen kan være noe kortere til øst, mens tilgjengeligheten fra kirkevangen er bedre med 
plassering i vest. 
 
Østalternativet har et noe større areal enn i vest, med plass til tre toaletter mot to i vest. Ved begge 
alternativene kreves en avgrensing fra vei til inngangspartiet med tanke på trafikksikkerhet.   
 
Kulturvernmyndighetene kan godta begge de omtalte løsningene.  
 
Ut i fra en helhetlig vurdering mener rådmannen at det beste alternativet er å legge toalettet vest i 
Kirkestallen. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak sendes Granavollen Vel, Innlandet fylkeskommune, Gran/Tingelstad menighetsråd 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 

 
 

Vedlegg til sak 
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10/21 Orienteringssak om prosjekt 690 
 
Arkivsak-dok.  21/00449-19 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Mette Mosby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 21/21 

Eldrerådet 12.04.2021 10/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar saken til orientering 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Orienteringen er i hovedsak en dialog mellom styringsgruppen (formannskapet) og rådmannen. 
Kommunens arbeid med å revidere befolkningsframskrivinger og dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger, er avhengig av jevn framdrift for at en saksutredning skal være klar til 
kommunestyrets møte i juni. Konsulentene fra Agenda Kaupang er engasjert for å bidra med å 
bearbeide tall og analyser. De var også med på å utarbeide strategiplanen i 2017. 
 
Rådmannen orienterer om den formelle organiseringen av arbeidet med prosjektet, og status for 
samarbeidet med Sykehuset Innlandet HF og Lunner kommune. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Prosjektorganisering 
Rådmannen har opprettet en administrativ styringsgruppe. Gruppen ledes av Rådmannen og består 
av kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef kultur og samfunn, prosjektsjef, økonomisjef og 
kommunikasjon. Vi innkaller til et møte med ressursgruppen for prosjektet i etterkant av orientering i 
formannskapet 8.april. I møtet vil ressursgruppen få informasjon om arbeidet og framdriften i 
prosjektet. Ressursgruppen ble opprettet i forrige fase av prosjektet. Den har bestått av tillitsvalgte, 
verneombud, leder av eldrerådet og rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, i 
tillegg til rådmannens ledergruppe. Møtene med ressursgruppen har vært korte og det har vært lite 
tid til tilbakemeldinger. Gruppen har ved flere anledninger ikke vært fulltallig.  Rådmannen vil nå 
vurdere om gruppen skal fortsette med samme representanter videre. Ønsket er å få en bredere 
medvirkning fra dem som er berørt av et lokalmedisinsk senter på Sagatangen. 
 
Formannskapet er styringsgruppe for strategi og bygg, slik det fremkommer i kommunestyrets 
vedtak. Styringsgruppen vil informeres fortløpende i prosessen og får mulighet til å komme med 
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innspill underveis, slik at utredninger og politisk behandling av viktige milepæler og avgjørelser 
avklares og framdriften opprettholdes i prosjektet. 
 
Samarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet (SI) 
Det har vært et arbeidsmøte for å jobbe videre med rammene for lokalmedisinsk senter på 
Hadeland. Arbeidsmøtet ble avholdt gjennom Samhandlingsplattformen, som er etablert i samarbeid 
mellom SI, Gran og Lunner. Det vil komme et notat fra dette til behandling i styringsgruppen. I møtet 
ble det lagt fram en framdriftsplan for prosjektet likelydende planen som ble lagt frem for 
formannskapet 11.mars i år. 
 
Signalene fra SI er at dette er en realistisk fremdrift som de tenker kan bidra til felles prosjektering.  
Et nytt møte planlegges med ordførere, regionrådsmedlemmer, rådmannen og divisjonsdirektør i SI i 
starten av mai. Planen for møtet er å gjennomgå innspillene etter en intern gjennomgang i 
kommunene og SI. 
 
Dette er oppfølging av vedtak i KST sak 20/ 00023: 

 Prosjekt 690 Helse og omsorgssenter på Sagatangen videreutvikles med sikte på å kunne 
realisere samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset 
Innlandet og Lunner kommune til 2024/25. 

 
Revidering av strategiplanen for helse og omsorg 
Agenda Kaupang ved Per Schanche informerer i møtet om oppdaterte befolkningsframskrivinger og 
vurderinger av behov for sykehjem og tilsvarende bolig med heldøgns bemanning. 
Punkter i sak 20/ 00023: 

 Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede omsorgsboliger, med mål 
om at statstilskudd og husleie dekker investeringskostnader. Et viktig supplement er å 
videreføre dagens ordning med private tilbydere av heldøgns omsorg. 

Oppfølgingspunkter i sak 21/00499: 

 Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i tråd med nivå for 
Norge og Norden i 2025–2040. 

 Vi tar sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) 
ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025. Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av 
bemannede omsorgsboliger. 

 
Presentasjonen sendes til styringsgruppen i etterkant av møtet. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
u.a 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorg  
 
Gjeldende vedtak 
20/ 0023 
21/ 00499 
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Økonomi 
u.a 
 
Bemanning 
u.a 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Orienteringssak til formannskapet 11.mars viste et forslag til organisering av rådmannens arbeid med 
prosjekt 690, Sagatangen. Rådmannen ønsker å utvide og endre gruppen for å få en bredere 
medvirkning fra innbyggere som kan ha viktige innspill til prosjektet. Det er mulig å tenke seg at lag, 
foreninger og frivillige kan ha representanter som vil være nyttige referanser. Flere medlemmer fra 
rådene kan også vurderes med i gruppen. Arenaene må designes med små grupper for å kunne 
gjennomføre fysiske møter og legge til rette for tilbakemeldinger på arbeidet. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
u.a 
 

 
Dato: 29. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
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11/21 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021 
 
Arkivsak-dok.  21/00235-6 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 12.04.2021 11/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Vedtak utformes i møtet 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
SHOS690_utredning_Skjervum HO ja 
 
 

Oppsummering 
Orienteringssaker 12.04.2021:   
1. Orienterings om Planforslaget for Øvre Hovsgutua 5 -  ligger ute til offentlig ettersyn, v/ 

fagansvarlig ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 
2. Orientering om planforslaget for Bildenmoen - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ fagansvarlig ved 

plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 
3. Orientering om referatsak til kommunestyret vedrørende rapport om Skjervum v/ kommunal sjef 

for helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen – Rapport er vedlagt. 
 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eldrerådet har saker til orientering i sine møter. En erfarer at det kan være behov for vedtak i disse 
sakene. Orienterings sakene legges derfor fram i egen sak.  
 
Orienteringer for eldreråd møtet 12.04.2021. 

1. Orienterings om Planforslaget for Øvre Hovsgutua 5 - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ 
fagansvarlig ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 

2. Orientering om planforslaget for Bildenmoen - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ fagansvarlig 
ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 

3. Orientering om referatsak til kommunestyret vedrørende rapport om Skjervum v/ kommunal 
sjef for helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen – Rapport er vedlagt. 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke aktuelt 
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Eksisterende planer 
Ikke aktuelt 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke aktuelt 
 
Økonomi 
Ikke aktuelt 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ingen egen saksutredning til eldrerådet i forbindelse med disse orienteringssakene. Eventuelle 
vedtak gjøres i møtet. Rapport vedrørende utredning ved Skjervum er vedlagt.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 15.03.2021 09:00 
Sted: Digitalt møterom: https://whereby.com/gunn-kristin-reinli  
Arkivsak: 21/00031 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
Medlemmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Rolf Sletten 
Iver Knarud 
Shaqir Rexhaj 
Anna Røken  
Thor Erik Linstad 
Øivind Gaarder 
Anne Marie Grymyr Sterten 
Jorid Hansen 
 
 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Fra administrasjonen: Anders Blystad, rektor Hadeland kulturskole 

Janicke Brechan, kommunalsjef familie og velferd, 
Gunn Kristin Reinli, utvalgssekretær 

  
Protokollfører: Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen fredag 19.03.21 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 25.01.21  

4/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

5/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

6/21 21/00073-3 
Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig 
assistanse 

 

7/21 21/00073-11 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene  
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4/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 4/21 

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 08.03.2021 sak 6/21 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Anders Marius Blystad orienterte kort om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margret Knarud, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anders Marius Blystad. 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak fra eldrerådet: 
 
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende og har følgende merknad til 
høringsutkastet:  
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.03.2021: 
Andes Blystad, rektor Hadeland kulturskole, orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad, Anders Blystad, Anne Marie Grymyr Sterten, Anna Røken 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 15.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende og har følgende merknad til 
høringsutkastet:  
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 5/21 

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 7/21 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.03.2021: 
Gunn Kristin Reinli orienterte kort i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Thor Erik Linstad 
Øivind Gaarder 
Anne Marie Grymyr Sterten 
Janicke Brechan 
 
Forslag fra Thor Erik Linstad om et nytt punkt 3: Det sikres at brukermedvirkning ivaretas på et tidlig 
tidspunkt i alle faser av prosessen. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med et nytt punkt 3. 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 15.03.2021: 

1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig 
ettersyn, og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 

2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold 
til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

3. Det sikres at brukermedvirkning ivaretas på et tidlig tidspunkt i alle faser av prosessen. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 
Arkivsak: 21/00073 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 32/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 6/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på utgiftsdekning følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.03.2021: 
Janicke Brechan, kommunalsjef familie og velferd orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Shaqir Rexhaj, Anna Røken, Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad, Anne Marie Grymyr Sterten 
 
Forslag fra Øivind Gaarder om at rådet tar rådmannens alternative forslag opp til votering. 
 
Alternativt forslag til vedtak: 
1.  Kommunestyre tar rådmannens informasjon til orientering.  
2.  Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og 
de økonomiske konsekvensen av den.  

 
 
Votering 
Ved votering ble rådmannens alternative løsning enstemmig vedtatt. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 15.03.2021: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og 
de økonomiske konsekvensen av den 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene 
 
Arkivsak: 21/00073 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjon, om 
administrasjonens planer for forvaltning av driftsutgifter til arbeidsleder, til orientering.  

2. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anser seg tilfredsstillende involvert, 
før kommunen lyser ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.03.2021: 
Janicke Brechan, kommunalsjef familie og velferd orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anna Røken, Øivind Gaarder, Shaqir Rexhaj, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten, Jorid Hansen, Anne Marie 
Grymyr Sterten, Iver Knarud 
 
Votering 
Enstemmig vedtak som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 15.03.2021: 

1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjon, om 
administrasjonens planer for forvaltning av driftsutgifter til arbeidsleder, til orientering.  

2. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anser seg tilfredsstillende 
involvert, før kommunen lyser ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 

 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 12.04.2021 09:00  
Sted: Digitalt møterom: https://whereby.com/gunn-

kristin-reinli 
 

Arkivsak: 21/00031  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall  meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
 

 Pågående plansaker v/ Sigrid Lerud, fagansvarlig plan, bygg og oppmåling 
o Øvre Hovsgutua 5 
o Bildenmoen 

 

 Planlegging av byggeprosjekter for tilrettelagte tjenester i inneværende budsjett og 
økonomiplanperiode. 

o Heldøgnsbemannet bolig- Gran  
o Avlastningsenhet 

 
 
 

SAKSLISTE  

8/21 21/00201-12 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg  

    

 
 
Jaren, 9. april 2021 
 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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8/21 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg 
 
Arkivsak-dok.  21/00201-12 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Kari Møyner 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 20/21 

Eldrerådet 12.04.2021 9/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

12.04.2021 8/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1) Kirkestallen på Granavollen. Restaurering og bygging av toaletter PU-sak 

55/20 
Nei 

2) Protokoll fra PU-sak 55/20 Nei 
3) Vedtak PLU 10.03.21 Helhetlig plan sak 9/21 Ja 
4) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Innlandet fylkeskommune Ja 
5) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Riksantikvaren Ja 
6) Granavollen Vel Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
7) Husstyret Kommunehuset_Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
8) Granavollen Vel_Protokoll fra Årsmøte 03.03.21 Ja 
9) Befaring av Kirkestallen 18.03.21. Ny plassering av toalettanlegg Ja 
10) Svar fra Innlandet fylkeskommune om plassering av toalettanlegg, 19.03.21 Ja 
11) SpareBankstiftelsen Gran_Gavebrev_Prosjekt: Oppgradering av 

kirkestallene på Granavollen 
Ja 

12) Gran Tingelstad menighetsråd_uttalelse om offentlig toalett på 
Granavollen_22.03.21 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Planutvalget som er styringsgruppe for Helhetlig plan for Granavollen, vedtok 02.12.20 at 
Kirkestallen skal restaureres og toalett skal bygges øst i stallen. 
 
Planutvalget 10.03.21 ønsket en ny utredning og sak angående plassering av toalettanlegg i 
kirkestallen etter at Granavollen vel har endret syn på hvor toalettanlegget bør plasseres. 
 
Befaring ble gjennomført 18.03.21 med planutvalgsleder og representanter fra Granavollen Vel og 
Gran kommune ved Eiendom og Kultur. Enighet om at toalett kan plasseres i det andre rommet fra 
vest med inngang fra nord.  Fylkeskommunen, kulturarvavdelingen støtter dette forslaget. 
 
 

Saksutredning 
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Bakgrunn for saken 
Planutvalget vedtok 02.12.20 (sak 55/20) at Kirkestallen skal restaureres og at toaletter bygges øst i 
Kirkestallen. Gran kommune i samarbeid med Granavollen vel skal søke om eksterne midler til 
restaurering av Kirkestallen og bygging av toaletter. Dersom dette fører frem vil det medføre lavere 
kostnader for kommunen.  
 
Årsmøtet i Granavollen Vel 03.03.21 fattet vedtak om at toalettanlegget bør ligge i vest framfor i øst. 
 
Etter en orientering om Helhetlig plan i planutvalgsmøte 10.03.21 ble følgende vedtak fattet: 
«Planutvalget har merket seg det enstemmige vedtaket på årsmøtet i Granavollen vel. Planutvalget  
ønsker derfor at rådmannen utreder plassering av toaletter i vestenden av kirkestallene, og raskest 
mulig fremmer ny sak for planutvalget. Utredningen må ta utgangspunkt i at stallplassene bevares, i 
tråd med uttalelsen fra kulturmyndighetene. Punkt 2 i vedtaket fra PU sak 55/20, oppheves herved.» 
 

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
02.12.20 PU-sak 55/20 
10.03.21 PU-sak 9/21 
 
Økonomi 
Restaurering av kirkestallen og bygging av et offentlig toalettanlegg er kostnadsberegnet til  
kr 4 044 242 (inkl mva).  I samarbeid med Granavollen Vel er det søkt eksterne midler. Per i dag har 
Sparebankstiftelsen Gran innvilget kr 1 250 000 til bygging av toalettanlegg i kirkestallen.  
Rådmannen fremmer sak til Formannskap og Kommunestyret om fullfinansiering når Planutvalget 
har fattet vedtak om plassering og svar på søknadene om ekstern finansiering er mottatt. 
 
Bemanning 
Administrativ oppfølging med detaljplanlegging av restaurering og bygging av toalettanlegg. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Et offentlig toalett skal være tilgjengelig hele døgnet og det må være brannsikret og universelt 
tilgjengelig.  
 
Etter planutvalgets vedtak 02.12.20 var det et stort engasjement fra mange hold om toalettenes 
beliggenhet: I kirkestallen øst eller vest eller i Kommunehuset. 
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Kommunehuset 
Kommunehuset er reservert for bruk av faste brukere nesten hver eneste hverdag. I tillegg kommer 
utleie til foredrag, møter og selskapelighet av enkeltpersoner og andre lag, foreninger eller 
organisasjoner. 
 
Toalettene i Kommunehuset har lenge vært planlagt rehabilitert, men pga manglende finansiering er 
det ikke blitt gjennomført. De må totalrenoveres dersom de skal fungere som et offentlig toalett, 
med bla brannsikring. 
 
Etter at arbeidet med ny rømningstrapp på Kommunehuset startet opp i januar, var det enkelte som 
ønsket at det offentlige toalettet kunne bygges samtidig i dette bygget. Dette trappehuset har vært 
planlagt for flere år siden. «Korona-tilskudd» medførte at dette tiltaket raskt kunne gjennomføres.  
 
Styret i Granavollen Vel avholdt derfor et styremøte 11.01.21, jfr vedlagte referat. De fastholdt 
beslutningen om at de ønsker å bevare kirkestallen og ha toaletter i østenden av bygget. Plan B er at 
toaletter bygges i Kommunehuset samtidig med restaurering av stallen og at man får til en god 
løsning med brannmur og brannsikring.  
 
Husstyret i Kommunehuset hadde også møte 11.01.20, jfr vedlagte referat, og skriver at det lar seg 
gjøre å bygge et offentlig toalett i bygget, i tillegg til et separat toalett for Kommunehusets brukere. 
Husstyret presiserer at også dette må være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
Kirkestallen øst eller vest  
Da saksframlegget i PU-sak 55/20 ble skrevet var ikke uttalelse om verneverdi for kirkestallen 
kommet fra vernemyndighetene. De ble referert muntlig i møtet 02.12.20. Uttalelsene ligger derfor 
vedlagt til denne saken (vedlegg 4 og 5).  
 
Plasseringer av toalettanlegg har vært diskutert i flere år. Forslag med inngang fra vest, nord, øst og 
sør har vært fremmet. Det har vært diskutert og tatt hensyn til tilgjengelighet, trafikksikkerhet, 
kulturverdier i stallen, inngrepets størrelse i bygget og hvordan best nytte det resterende arealet i 
stallen.  

Innlandet fylkeskommune har ved flere anledninger presisert at den vestre delen av stallen er viktigst 
å bevare. De skriver 12.02.21: «I den vestre delen av kirkestallen er det fortsatt bevart spiltau fra den 
tiden bygningen ble brukt som stall, og vår vurdering er at det er ønskelig å beholde disse uendret. På 
utsiden av spiltauene er det bevart en utedo.»  
 
Stallgruppa og styret i Granavollen Vel har tidligere gått inn for å plassere toalettet i øst (vedlegg 6).  
Årsmøtet 2021 gikk inn for plassering i vest (vedlegg 8). 
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Skisse med plassering av toalett i øst. 
 

 
Foreløpig skisse med plassering av toalett i vest. (skal ikke være dør til bøttekott fra naborommet i 
øst). 
 
 
Etter nytt vedtak i Planutvalget 10.03.21 ble det gjennomført en befaring av Kirkestallen 18.03.21 
(vedlegg 9). Planutvalgsleder, Granavollen Vel og kommunens administrasjon var representert. 
Ny plassering av toalettanlegg i vest av Kirkestallen ble vurdert og det ble konkludert med at det kan 
la seg gjøre i rom nummer to fra vest (heretter kalt i vest). Følgelig blir rommet med utedoene lengst 
i vest bevart i sin helhet, likeledes bevares rommet med stallinnredninger, slik 
kulturvernmyndighetene ønsker. Inngangsparti blir fra nord og må ha tydelig avgrensing til vegbanen. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen mener at det praktisk kan la seg gjøre å bygge et offentlig toalettanlegg enten i 
Kommunehuset eller i Kirkestallen og at kostnadene ved å bygge toalett vil bli omtrent det samme.  
På begge steder må det brannsikre vegger, tak etc, og nytt interiør må skaffes. Det ville blitt et noe 
mindre areal som kan benyttes i Kommunehuset enn i stallen da det her også må bygges et nytt 
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toalett for brukerne i Kommunehuset. Jo større areal som innlemmes til Kommunehusets 
toalettanlegg jo færre toaletter blir det plass til i det offentlige toalettet. 
Ved å bygge toalett i Kirkestallen opprettholdes toalettene i Kommunehuset slik at det til sammen 
blir mange toaletter på Granavollen i tider hvor det er stor aktivitet. Flere toaletter blir tilgjengelig for 
Kommunehusets brukere, og ikke bare ett som ville vært aktuelt om et offentlig toalett skulle bygges 
der.  
 
Gran Tingelstad menighetsråd skriver at både Kommunehuset og vestenden på Kirkestallen 
tilfredsstiller deres ønske og er begge gode alternativer for offentlige toaletter på Granavollen 
(vedlegg 12). Granavollen Vel ønsker plassering i vest. 
 
Rådmannen mener at siden Sparebankstiftelsen Gran har satt som vilkår at gaven på kr 1,25 mill, skal 
benyttes til toalettanlegg i kirkestallene (vedlegg 11) veier dette tungt for plassering i stallen og ikke i 
Kommunehuset. 
 
Rådmannen mener at toalett kan legges både i øst eller vest i stallen. Ved å legge toalett i øst vil det 
kunne bli en sammenhengende bruk av resten av stallen til aktiv bruk til andre gode formål.  
Bygningen blir noe mer «oppstykket» ved å legge toalettanlegg i vest. Tilgjengeligheten fra 
parkeringsplassen kan være noe kortere til øst, mens tilgjengeligheten fra kirkevangen er bedre med 
plassering i vest. 
 
Østalternativet har et noe større areal enn i vest, med plass til tre toaletter mot to i vest. Ved begge 
alternativene kreves en avgrensing fra vei til inngangspartiet med tanke på trafikksikkerhet.   
 
Kulturvernmyndighetene kan godta begge de omtalte løsningene.  
 
Ut i fra en helhetlig vurdering mener rådmannen at det beste alternativet er å legge toalettet vest i 
Kirkestallen. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak sendes Granavollen Vel, Innlandet fylkeskommune, Gran/Tingelstad menighetsråd 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 

 
 

Vedlegg til sak 
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MØTEINNKALLING   
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 20.04.2021 09:00  
Sted: Digitalt møte på Teams  
Arkivsak: 21/00472  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost jane.rogstad.slette@gran.kommune.no 
eller tlf 47 66 35 22.  
 

Tema/orienteringer 
 Oppstart av nytt ungdomsråd 

 Møteplan 2021 

 Spørreundersøkelse fra Ungdom og fritid 
 
 

SAKSLISTE  

1/21 21/00386-2 
Orientering om forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran og 
Lunner, 2021- 2024- saken vil bli ettersendt til møtet. 

 

    

 
 
Jaren, 26. mars 2021 
 
 
 
Jane Rogstad Slette 
Utvalgssekretær 
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1/21 Orientering om forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran og 
Lunner, 2021- 2024 
 
Arkivsak-dok.  21/00386-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Jane Rogstad Slette 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 20.04.2021 1/21 

 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
Fredag 12. mars 2021 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1515. 
 
Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp)  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Roger Nyhus (GBL) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Hilde Kristin Smerud (FrP), første vara for GBL/FrP 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen (sakene 13, 14 og 15), kommunalsjef Helse og 
omsorg Mette Mosby Kristiansen (sak 13) og HR-sjef Hege Nyhus (sak 13).  
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor 
Ingvild Andreassen Granlund (begge deltok under sakene 16 og 17 via Teams). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Jul Tore Kittelsrud (sak 13). 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Inger Staxrud som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 11/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.02.2021 godkjennes. 
 

 
 

SAK NR. 12/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering. 
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SAK NR. 13/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE 
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG 
OMSORGSSENTER 

 
Fra behandlingen: 
Varamedlem Hilde Kristin Smerud stilte spørsmål om egen habilitet 
pga. sin aktive rolle i varslingssaken. Kontrollutvalget besluttet 
enstemmig at forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. 
annet ledd.  
 
Under første del av saken orienterte varsler, Jul Tore Kittelsrud, om 
varselet og sin vurdering av saken pr. d.d. Møtet ble enstemmig 
vedtatt lukket i forbindelse med denne delen av saken, jf. 
kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 13, jf. 
forvaltningslovens § 13. Hilde Kristin Smerud fratrådte møtet under 
behandlingen av denne delen av saken.  
 
Under andre del av saken orienterte kommunalsjef Helse og omsorg, 
Mette Mosby Kristiansen og HR-sjef Hege Nyhus, og svarte på 
spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt i f.m. orienteringen: 
 
• Formell oppfølging av en varslingssak  
• Oppfølging og status:  

- Tett samarbeid med lokalt AMU 
- Spørreundersøkelse ansatte  
- Kulturanalyse, kartlegging og visualisering av arbeidsmiljø 
- Leanprosess 
- Medarbeidersamtaler for oppfølging av enkelte 
- Sluttsamtaler  
- Personalmøter  

• Spørreundersøkelsen 
• Kulturanalysen 
• Andre oppfølgingspunkt 
 
På spørsmål fra kontrollutvalget ble det orientert om kommunens 
rutiner for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kommuneledelsens presentasjon av gjennomført 
spørreundersøkelse og kulturkartlegging på Skjervum tas til 
orientering.  

 
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at varselet, og oppfølging av 

dette, har bidratt til positiv utvikling i arbeidsmiljøet ved 
Skjervum, og at det har bidratt til forbedringer på flere 
områder bl.a. innenfor:  
- Rutiner og opplegg for nyansatte 
- Pårørendearbeidet 
- Avvikshåndteringen 
 

3. Kontrollutvalget er opptatt av at iverksatte og planlagte tiltak 
har varig effekt på både arbeidsmiljø og rutiner. 
Kontrollutvalget vil derfor følge opp saken på et senere 
tidspunkt.  
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SAK NR. 14/2021 PRESENTASJON AV NY RÅDMANN  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Torbjørn Hansen ga en egenpresentasjon. Roller, 
kommunikasjon og samarbeid mellom rådmannen/administrasjonen 
og kontrollutvalget ble også berørt under behandlingen av saken.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Rådmannens egenpresentasjon tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2021 TEMA: LEDELSE I GRAN KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om sine tanker rundt ledelse og 
ledelsesfilosofi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Rådmannens presentasjon av sine tanker omkring ledelse og 
ledelsesfilosofi tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 16/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: LEDELSE  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen 
Granlund presenterte foranalysen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å gå videre med planleggingen av en 
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor temaet ledelse.  
 

2. Som ledd i den videre oppfølgingen av saken, inviteres 
rådmannen til en drøfting av hvilke områder og 
problemstillinger innenfor temaet ledelse som han mener kan 
ha nytteverdi i dagens situasjon.  
 

3. Saken følges opp i ekstra møte fredag 21. mai 2021. 
 

 
 
SAK NR. 17/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: OPPFØLGING 

AV NYANSATTE 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
presenterte foranalysen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i igangsatt endringsarbeid i Gran kommune i 
f.m. introduksjon og oppfølging av nyansatte, ser 
kontrollutvalget begrenset nytteverdi i å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området nå.  

 
2. Temaet tas opp igjen til ny vurdering senere i valgperioden. 
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SAK NR. 18/2021 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 
2021 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på 
Kontrollutvalgskonferansen 2021 den 21. – 22. april 2021.  

 
 
SAK NR. 19/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 11.02.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 11.02.2021 tas til 
orientering.  

 
 
SAK NR. 20/2021 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Tilsynskonferanse 09.04.2021 (arr: Statsforvalteren i Innlandet) 
2. Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel) 
3. Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar  
4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 

 
Gran, 12. mars 2021. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 12. mars 2021. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 

 
 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 05.02.2021 kl. 0900  
• Fredag 12.03.2021 kl. 0900  
• Fredag 30.04.2021 kl. 0900 
• Fredag 21.05.2021 kl. 0900  
• Fredag 11.06.2021 kl. 0900  
• Fredag 03.09.2021 kl. 0900  
• Fredag 22.10.2021 kl. 0900  
• Fredag 10.12.2021 kl. 0900  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
Foranalyser bestilt på følgende områder (KU-sak 
04/21): 
• Psykisk helse  
• Avviksregistrering/avvikshåndtering  
• Ledelse 
• Oppfølging av nyansatte  

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18 
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